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3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล (ที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว) 
- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2558).เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร (ISBN 978-974-429-591-

0) .กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด.  
(ผ่านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2560).การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. (ISBN 978-974-429-608-5) .

กรุงเทพฯ : บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด.  
(ผ่านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย์) 
 

3.2 บทความวิจัย 
- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2555). การศึกษาศักยภาพเพื่อการส่งออกของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา . วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กย.-ธค. 2555. โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2556). การศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  .วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557. 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2557). การศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  .วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2557. 
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- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2557).ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ โดยการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) ที ่มีต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที ่ 1 สาขา
สังคมศาสตร์ .วารสารวิทยาการจัดการปริทรรศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 16 เดือนตุลาคม 2557. 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2558). คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา . งานวิจัยนี้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557. 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2558). ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2558.วารสารวิจัยราชภฏักรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2559. 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2560).การพัฒนาสมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัย วารสารสังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2560. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2560).การศึกษาปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. วารสารสังคมศาสตร์
ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2562).การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย  กรณีศึกษา : พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2562).การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง โดยการมีส่วนร่วมของวัดหนองไม้ซุง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ซุง 
และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารร่มพฤกษ์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2562. ศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกริก. กรุงเทพฯ (หน้า 133 – 143) 

 

3.3 บทความทางวิชาการ 
- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2558).เงิน : ความหมายและความสำคัญ.วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558. (หน้า 65 – 74) 
- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2558). การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาตามแนวไตรสิกขา. 

วารสารสังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. กรุงเทพฯ (หน้า 48 – 64) 

- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2560). หลักพุทธธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี. วารสาร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
กรุงเทพฯ (หน้า 237 – 251) 
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- อัจฉรา หล่อตระกูล. (2561). หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารการคลังท้องถิ่น. วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561. โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ (หน้า 289 – 304) 






















