ตารางสรุปรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2552-2555.
ชื่อ
1. รศ. ชัยเลิศ ปริสุทธกุล
2. รศ. ชัยเลิศ ปริสุทธกุล

3. รศ.ดร. วิไลรัตน คีรินทร
4. อ. พิมพชนก มูลมิตร
5. อ. นิภาพรรณ เจนสันติกลุ
6. อ. กิ่งแกว สุวรรณคีรี

7. อ. เกงกาจ ตนทองคํา

งานวิจัย
การเขาถึงวารสารวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การมีสวนรวมของครูบรรณารักษในการสรางเสริมนิสัยรักการ
อานแบบยั่งยืนและพัฒนาตนเองสําหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในเขตจังหวัดนครปฐม
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมโดยใชสื่อฝกภาษาระบบมัลติมีเดีย
แนวทางการจัดการตลาดบางหลวงเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
ความผูกพันของบุคลากรทางสายวิชาการที่มีตอมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมในการทําแผน
ชุมชนพึ่งตนเองของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครปฐม
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคทางการตลาดของตําบลทุงลูกนก

จํานวนเงิน
(บาท)
30,000 บาท

แหลงเงินทุน

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

50,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

30,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กําลังดําเนินการ

30,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

30,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

148,000 บาท

กองทุนสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

60,000 บาท

กองทุนสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อ
8. อ. เกงกาจ ตนทองคํา
9. อ. วรากรณ พูลสวัสดิ์
10. อ. พิสิฐ สุขสกล
11. อ. ญาณภัทร ยอดแกว
12. อ. ปยะวรรณ ปนแกว

13. อ. ปยะวรรณ ปนแกว
14. อ. วิรัตน ปนแกว

15. อ. สัมฤทธิ์ ทองสิมา

งานวิจัย
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคทางการตลาดของตําบลบางระกํา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวาร
วดีโดยใชพพิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดียเปนแหลง
เรียนรู
การพัฒนาบรรจุภัณฑตนแบบที่ตอบสนองวัตถุประสงคทางการ
ตลาดสําหรับผลิตภัณฑของกลุมสตรีตําบลบางระกํา อําเภอบาง
เลน จังหวัดนครปฐม
การสรางสื่อการเรียนรูศิลปวัฒนธรรมชุมชนศาลาตึกสําหรับ
เยาวชนตําบลทุงลูกนก อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครแฐม
รูปแบบการบูรณาการการจัดการเรียนรูศลิ ปศึกษากับวิถีชุมชน
สําหรับโรงเรียนประถมศึกษา ตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
การสรางหนังสืออานเพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องชุมชนศาลา
ตึก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนเงิน
(บาท)
60,000 บาท
100,000 บาท

แหลงเงินทุน

หมายเหตุ

กองทุนสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กองทุนสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

107,000 บาท กองทุนสํานักวิจัย
กําลังดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
91,000 บาท
90,400 บาท

65,900 บาท

กองทุนสํานักวิจัย
กําลังดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กองทุนสํานักวิจัย
กําลังดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กองทุนสํานักวิจัย
กําลังดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชื่อ
16. อ. สัมฤทธิ์ ทองสิมา

งานวิจัย
การสรางหนังสือนําเที่ยววัดบางระกํา (วัดสุขวัฒนาราม) ตําบล
บางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม สําหรับชาว
ตางประเทศ
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดนครปฐม

17. อ. ธนปพน ภูสุวรรณ
18. อ. พรรณรพี บุญเปลี่ยน
19. อ. นิภาพรรณ เจนสันติกลุ
20. อ. บูรณเชน สุขคุม
แนวทางการพัฒนาบทบาทของวัดตามความคาดหวังของพุทธ
สาสนิกชนในจังหวัดนครปฐม
21. อ. ญาณภัทร ยอดแกว
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษาโดยพระภิกษุ

จํานวนเงิน
(บาท)
68,900 บาท

แหลงเงินทุน

กองทุนสํานักวิจัย
กําลังดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

103,600 บาท

กองทุนสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

36,000บาท

กองทุนสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กองทุนสํานักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

30,000บาท

หมายเหตุ

ตารางสรุปรอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
ปงบประมาณ 2552-2553.
ชื่อ
1. ผศ. ดร. สุกรี แกวมณี
(อ. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ)

2. อ. สมศักดิ์ อมรสิริพงศ

3. อ. สัมฤทธ ทองสิมา

4. อ. ไตรภพ สุวรรณศรี

งานวิจัย

จํานวนเงิน
(บาท)

แหลงเงินทุน

โครงการวิจัยชุด:
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
สําหรับกลุมผูดอยโอกาสโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
โครงการวิจัยชุด:
รูปแบบและวิธีการจัดสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม
สําหรับกลุมเด็กและเยาวชนโดยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
การวิจยั และการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศริมฝง
แมน้ําทาจีน อําเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
สําหรับชาวตางประเทศ
- รายงานการประเมินผลกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมือง จังหวัดนครปฐม
- รายงานการจัดเวทีระดมความคิดเห็นกองทุน
พัฒนาการเมือง ภาคพลเมือง จังหวัดนครปฐม

743,333.33

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย

(4,460,000)

743,333.33
(4,460,000)

หมายเหตุ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย

148,090 บาท

ว.ช.

36,000 บาท

สภาพัฒนาการเมือง

กําลังดําเนินการ

ชื่อ
1.ผศ. ดร. อุษา นอยทิม
2.รศ. ดร. วิไลรัตน คีรินทร

3. รศ. ดร. วิไลรัตน คีรินทร
4.รศ. ดร. วิไลรัตน คีรินทร

5. รศ. ดร. วิไลรัตน คีรินทร

6. อ. ดร. มนตรี วิวาหสุข

ตารางสรุปรอยละของบทความของอาจารยประจําที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
ปงบประมาณ 2552-2553.
งานวิจัย
วารสาร
Weblogs enhancing EFL students’
Procedia: Social and Behavioral Sciences, Volume 2, 2010, Pages 1127-1132
English language learning
Effects of Extensive Reading on Students The Journal of ASIA TEFL
‘Writing Ability in an EFL Class’
The Asian Association of Teachers of English as a Foreign Language
VOLUME 7/NUMBER1/SPRING 2010
Improving Thai Students’ Writing Ability International Conference 2010 SANUR BEACH BALI April 28-30
through Reading
Engaging EFL Learners in Reading
GLoCALL 2009
Online to Support Worthwhile Language Chiang Mai, Thailand
Acquisition
December8-11, 2009
(10 DEC, 2009)
Extensive Reading: Does it work with
Creativity and Collaboration in English Language Teaching and Learning in
low-motivation EFL learners?
Asia
7th Asia TEFL& 29th Thailand TESOL International Conference 2009
The Imperial Queen’s Park, Bangkok, August 7-9, 2009
ASEAN and New Regionalism: Strategic การประชุมวิชาการระดับชาติ (งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราขชภัฏ
and Economic Dimensions, 1991-2005
นครปฐม ครั้งที่ 1 )

รอยละของงานวิจยั ตอจํานวนอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตร
อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายในสถาบัน
คิดเปนรอยละ

99 คน
31 คน

31.31

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้น
คิดเปนสัดสวนตออาจารยประจํา

2,801,556.66 บาท
28,298.55 บาท

