โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายในสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2557
แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
คณะวิทยาการ
จัดการ

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(50,000)

21 ส.ค.56 20 ส.ค.57

กองทุนพัฒนาวิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย

100,000
(91,666.67)

14 ส.ค.56 13 ส.ค.57

กองทุนพัฒนาวิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย

96,380
(80,316.67)

ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติ
ศักดิ์นาวิน (100%)

29 ก.ย.56 28 ธ.ค.57

100,000
(80,000)

อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ
(40% สถาปัตย์)
อ.ดร.วรนันท์ โสวรรณี
(20% มัณฑนศิลป์)
อ.ฤกษ์รัตน์ ปักต์กันธร
(20% วิทยาการจัดการ)
นายอิสรชัย บูรณะอรรจน์
(5% นักวิจัยอิสระ)
นายธนกฤติ ธัญญากรณ์
(5% นักวิจัยอิสระ)
นายกึกก้อง เสือดี (5%
นักวิจัยอิสระ)
นายกุลพัชร เสนีย์วงศ์ ณ
อยุธยา (5% นักวิจัย
อิสระ)
ผศ.ดร.เฉลิมชัย กิตติ
ศักดิ์นาวิน (100%)

13 มี.ค.56 12 มี.ค.57

กองทุนวิจัยและ
สร้างสรรค์
ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

ลาดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

1

อรรถประโยชน์ในการดารงชีวติ ของ
ผู้สูงอายุภายใต้บริบทของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในพืน้ ที่จังหวัดเพชรบุรี
การพัฒนาโปรแกรมการคานวณความ
แม่นยาในการพยากรณ์บนระบบออนไลน์
ด้วยวิธีการ Directional Change Accuracy
(1 ปี)
การจัดการศึกษาร่วมในระดับอุดมศึกษา
สาหรับคนพิการสายตา กรณีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต
กรุงเทพมหานคร (1 ปี)
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร (1 ปี 3 เดือน)

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
(100%)

เม.ย.56 มี.ค.57

อ.อริสสา สะอาดนัก
(50%)
รศ.ประสพชัย พสุนนท์
(50%)
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
(100%)

5

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง "แผนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาคด้วยการจัดการ
ท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกในแผ่นดิน
ภาคพืน้ ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"
โครงการย่อยที่ 1 สังวาลย์มรดกโลกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพืน้ ทวีป :
การศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยว และ
แนวทางการพัฒนาการเชื่อมโยงโดยให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (ระยะเวลาทา
การวิจัย 1 ปี)

6

ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี (1 ปี)

2

3

4

7 ม.ค.56 6 ม.ค.57

กองทุนพัฒนาวิทยา
เขตสารสนเทศ
เพชรบุรีและงานวิจัย

1,277,300
(106,441.67)

100,000
(25,000)

ลาดับ

ชื่อโครงการ

7

การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
รับประทานอาหารในภัตตาคารของ
นักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและความ
ต้องการของผู้ตอ้ งขังชาวไทยและผูต้ อ้ งขัง
ชาวต่างประเทศในเรือนจากลางเขาบิน
จังหวัดราชบุรี
การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อนาร่องการจัดทา
แบบเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ

8

9

10

11

12

13

14

อ.ดร.อัฏฐมา นิลนพ
คุณ (100%)

1 ต.ค.56 31 มี.ค.57

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
คณะวิทยาการ
จัดการ

อ.วรพล พินิจ (100%)

1 พ.ค.57 31 ธ.ค.57

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(62,500)

อ.พีรพัฒน์ ยางกลาง
(40%)
อ.ศศิกานต์ เฮ้าจัตุรัส
(30%)
อ.พัชรินทร์ พระราช
(30%)
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชิระมณี
(100%)

15 พ.ค.57 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(41,666.67)

15 พ.ค.57 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(41,666.67)

อ.จิตพนธ์ ชุมเกตุ
(100%)

15 พ.ค.57 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(41,666.67)

ผศ.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์
ไพศาล (100%)

15 พ.ค.57 14 พ.ค.58

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(41,666.67)

อ.ธนพัฒน์ อินทวี (70%) 15 ก.ย.57 ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
14 ก.ย.58
(20%)
สุรภัทร์ พิไชยแพทย์
(10%)
การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (SDL) โดย
ผศ.อมรินทร์ เทวตา
1 ก.ค.57 การทาแผนธุรกิจ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ (50%)
30 มิ.ย.58
ส่วนบุคคลในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อ.เอกกฤต เลิศวิทยา
ประดิษฐ์ (20%)
อ.ชวนชื่น อัคคะวณิชชา
(10%)
อ.ฐิติพร สาราญศาสตร์
(10%)
อ.รชกร วชิรสิโรดม (10%)
รวมจานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในสถาบัน

คณะวิทยาการ
จัดการ

100,000
(8,333.33)

คณะวิทยาการ
จัดการ

200,000
(50,000)

ปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อระงับ
หมอกควันที่เกิดจากการเผาในที่โล่ง :
กรณีศกึ ษา อาเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
การประเมินสภาพจริงและแนวทางบริหาร
จัดการสินค้าประเภทสมุนไพรในโครงการ
หนึ่งตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ ของ
ผู้ประกอบการในภูมิภาคตะวันตก
ปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีของ
ธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
การพัฒนาตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จด้านการ
บริหารจัดการในระบบเมืองระดับจังหวัด
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ชื่อผู้วิจัย

ระยะเวลา

งบประมาณ
(บาท)
100,000
(100,000)

820,925.02

โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดาเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกสถาบัน (บาท) ในปีงบประมาณ 2557
ลาดับ

ชื่อโครงการ

1

บทบาทของเทศบาลในการส่งเสริม
ความมั่นคงทางอาหารของคนพิการผู้มี
รายได้น้อย กรณีศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
ศึกษาบริบทและทุนที่สาคัญที่สามารถ
ยกระดับสู่การจัดการตลาดท้องถิ่น
สลักเพชร

2

3

4

ชื่อผู้วิจัย
ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า
(100%)

ผศ.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
(16%)
ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร (14%)
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
(14%)
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
(14%)
อ.สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์
(14%)
อ.มรกต บุญศิริชัย (14%)
อ.ศุภลักษณ์ ศรีสาอางค์
(14%)
ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการ ผศ.จิตศักดิ์ พุฒจร (16%)
ตลาดท้องถิ่นสลักเพชร
ผศ.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว
(14%)
อ.ดร.ฐิติมา เวชพงศ์
(14%)
ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร
(14%)
อ.สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์
(14%)
อ.มรกต บุญศิริชัย (14%)
อ.ศุภลักษณ์ ศรีสาอางค์
(14%)
การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างมี
รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
คุณภาพในภูมิภาคตะวันตกของ
ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ จันทึก
นักท่องเที่ยวสูงอายุ : การพัฒนา
ผศ.นภนนท์ หอมสุด
รูปแบบการตลาดการท่องเที่ยวและการ อ.จอมภัค คลังระหัด
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในภูมิภาค
ตะวันตกสาหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มี
คุณภาพ
รวมจานวนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน

แหล่งเงินทุน
สนับสนุน (ระบุ)
สกอ. และ สกว.

งบประมาณ
(บาท)
318,000
(212,000)

16 ก.ย.5612 ก.พ.57

องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ที่พเิ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

270,000
(185,760)

16 ก.ย.5612 ก.พ.57

องค์การบริหารการ
พัฒนาพืน้ ที่พเิ ศษ
เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

405,000
(278,640)

1 ส.ค.5731 ก.ค.58

สกว.

571,000
(95,166.67)

ระยะเวลา
3 มิ.ย.56 2 ธ.ค.57

771,566.67

