
668. ง 3.1- าา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประจำเดือนตุลาคม คร้ังท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ 
โครงการว ิจ ัยและการจ ่ายเง ินท ุนอ ุดหน ุนการว ิจ ัยจากแหล ่งท ุนภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๘/ ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ . 

๒๕๖๑ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๒ เร่ือง

๑. เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตเครือข่ายภาคกลางตอนล่างด้วยระบบพี่เลี้ยง 
และการให้คำปรึกษา”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๒. เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาแบบจำลองระบบสุริยะที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมบนสมาร์ทโฟน” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสุทธี้ วิมุตติปีญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑๔๓,๙๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเถ้าร้อยบาทถ้วน)

๓. เรื่อง “การพัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่เพี่อนของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ สาขาวิชาจิตวิทยา
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๕,๒๕๐.๐๐ บาท

(หกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๔. เรื่อง “ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจ กับการเปีนชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน 
ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร”

โดย อาจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม 
คณะครุศาสตร์

๕. เรื่อง “กิงกะหร่าศิลปะการฟ้อนของคนไตรัฐฉาน” 
โดย ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา วัฒนบุญญา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู
อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
(แปดหมื่นบาทถ้วน)

สาขาวิชานาฏยศ ิลป ้ศ ึกษา (คบ. ๕ ปี)
อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๒๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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๖. เรื่อง “ปิจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ในเทศบาลตำบลลู่ทอง และเทศบาลตำบล 
ท้าวลู่ทอง อำเภออู,ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทธิเมธว์ เกื้อกอบ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๕๐,๐๐0 .๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๗. เร่ือง “บทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราซภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ฝ่งธนบุรี”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๘. เรื่อง “รูปแบบความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราซภัฎ ในยุคประเทศไทย ๔.๐” 
โดย อาจารย์รัชนก ป้ญญาสุพัฒนํ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
คณะวิทยาการจัดการ อบุนัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองแสนบาทถ้วน)

๙. เรื่อง “การพัฒนารายละเอียดการใช้งานไม้ไผในงานเสริมคอนกรีตทดแทนเหล็กเสริม โดยทดสอบ การต่อปลาย 
ไม้ไผ่ แรงยึดหน่วงของไม้ไผ่และคอนกรีต ความทนทานของคอนกรีตสูตรทึบนํ้าด้วยการเร่งอายุ และการทดสอบ 
ความสามารถในการรับกำลังของเสาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยใช้คอนกรีตทึบนํ้าสูตรผสมเถ้าแกลบ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุม้ติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สามแสนบาทถ้วน)

๑๐. เรื่อง “การพัฒนาชุดการทดลองฟิสิกส์ต้านแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่ายและราคาประหยัด”
โดย อาจารย์ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. ๕ ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๗๔,๔๐๐.0๐ บาท

(เจ็ดหมื่นสี่พันลี่ร้อยบาทถ้วน)

๑๑. เรื่อง “ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ ภาควิชาดนตรีไทย
วิทยาลัยการดนตรี อนุม้ติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๙๖,๒๕๐.๐๐ บาท

(เถ้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๒. เรื่อง “สำรวจและลังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ดนตรีอาเซียนในประเทศไทย”
โดย อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี ภาควิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖ 0 ,0 ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)
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รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑๒ เร่ือง เป็นเงินท้ังส้ิน ๒1๑๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน 
หนึ่งแสนห้าหม่ืนส่ีพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี๋ให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับทั้งแต่วัน 
ประกาศเป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอให้ผู้ที่มิรายซื่อใบ 
ประกาศฉบับนี้เมื่อไต้รับเงินในแต่ละงวดแล้ว ให้นำเงินร้อยละ ๑๐ มาชำระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 
๑๕ วัน หลังจากวันรับเงินในแต่ละงวด

ประกาศ ณ วันท่ี ( I  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

แอเศาส*ราจ'ฑยบ่รึซ'พ/, สิจรุ่ง!รจบ่เจริญ
รองอธิการบ? ปฎบ้ตราชการแทนอธิการบ?

บ า ง ส า ว ธ ัญ ล ัก ษ ณ ์ ผ ู้ร ่า งแ ล ะ ผ ู้พ ิม พ ์ 

อ าจ า ร ย ์ส ร ส ิบ ธ ุ้ ผ ู้ต รวจ



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง การอนุมัติVในอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำเดือนพฤศจิกายน คร้ังท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ 
โครงการว ิจ ัยและการจ ่ายเง ินท ุนอ ุดหน ุนการว ิจ ัยจากแหล ่งท ุนภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/ ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ท่ี ๖ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน ๔ เร่ือง

๑. เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 
ของนิสิตครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

โดย อาจารย์จีรภรณ์ กิจเจริญ สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(แปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. เรื่อง “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป๋ ชุด ช ีเทลส... ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดนาฏยศิลป๋หลัง 
สมัยใหม่ ”

โดย อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิภู สาขาวิชานาฏยศิลป๋
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓ .  เรื่อง “ความสัมพันธ์ชองความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วน 
ร่วมในการจัดการขยะในรูปแบบ ๓8 ที่ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตามหลักการผู้ก่อ 
มลพิษเป็นผู้จ่ายชองประซาซนในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร:กรณีศึกษาค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม 
ผลิตภัณฑ์”

โดย อาจารย์ ดร.สุรศักดี้ โตประสี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(แปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. เรื่อง “ การสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจเสือกคลังสินค้าเช่าสำหรับบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์กรณีศึกษาในจังหวัด 
สมุทรสาคร”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปีญญา สำราญหันต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)
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ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน ๑ เร่ือง

๑. เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
กรุงเทพมหานคร”

โดย นายชาตรี คนงานดี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สำนักงานอธิการบดี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๕ เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน 
หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้เมื่อได้รับเงิน 
ในแต่ละงวดแล้ว ให้นำเงินร้อยละ ๑๐ มาชำระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันรับเงิน 
ในแต่ละงวด

ประกาศ ณ วันท่ี พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

?รองคาสคราจารย์ปรยาโ/1' กิจรุ่พัรจนํเจัรํญ, 
รองอเการนค็ ปฎน้คราโ!การแทนอเการนกิ



ประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เร่ือง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำเดือนมกราคม คร้ังท่ี ๑ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ 
โครงการว ิจ ัยและการจ ่ายเง ินท ุนอ ุดหน ุนการว ิจ ัยจากแหล ่งท ุนภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ และความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ ท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. เรื่อง “รถใฟฟ้าสองล้อสมดุลและการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติภายในอาคารโดยใช้กล้องวงจรปิด”
โดย อาจารย์วรินทร นวลทิม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑๖๙,๔๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
(ผู้ขออนุมัติทุน ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่ปรับแก้ใชตามผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

๒. เรื่อง “ศิลปะการแสดงของชาวไตจังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษาดนตรีประกอบประเพณีเขาวงกต”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร วัฒนบุญญา ภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๒๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
(ผู้ขออนุมัติทุน ส่งข้อเสนอโครงร่างการวิจัยที่ปรับแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)

๓. เรื่อง “การนำเสนอแนวทางการจ ัดการเร ียนการสอบการปฏ ิบ ัต ิแซ ็กโซโฟนในระด ับอ ุดมศ ึกษา เขต 
กรุงเทพมหานคร”

โดย อาจารย์วรินธร สีเสียดงาม ภาควิชาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท

(เถ้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๓ เร่ือง เปีนเงินท้ังส้ิน ๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหม่ืน 
สี่พันบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
มีฉะนี้นจะถือว่าสละสิทธิ้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้เมื่อได้รับเงิน 
ในแต่ละงวดแล้ว ให้นำเงินร้อยละ ๑๐ มาชำระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันรับเงิน 
ในแต่ละงวด

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(X,
*ร่จงศาสตราจารย์ปรยาบุโ,, กิจรุ่ง!รจบํเจริญ 

รองอริาารบติ ปฏิบัติราขการแทนอริการบติ

ประกาศ ณ วันท่ี



ประกาศมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราขภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

ตามประกาศมห าว ิทยาล ัยราซภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการเสนอ 
โค รงก ารว ิจ ัยแ ล ะ ก ารจ ่าย เง ิน ท ุน อ ุด ห น ุน ก ารว ิจ ัยจาก แห ล ่งท ุน ภ ายใน  พ.ศ. ๒๕๕๙ และความเห ็น ชอบของ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจ ัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๑ ๐ / ๒๕๖๒ เม ื่อวันจันทร์ ท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน ๔ เรื่อง

๑ .  เรื่อง “ป ีจจ ัยท ี่ม ีอ ิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักศ ึกษามหาวิทยาลัยราซภัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา”
โดย ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย ์ ดร.กาญจนา สุทธิเนียม สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑ ๓ ๐ ,๐๐ ๐ .๐๐  บาท

(หนึ่งแสบสามหมื่นบาทถ้วน)

๒. เรื่อง “การศึกษาวัฒนธรรมลาวครั่ง เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้เซิงสร้างสรรคไนอำเภอลู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” 
โดย อาจารย ์ ดร.ล ักษณา เกยุราพันธ์ สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑๔๐,๗ ๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. เรื่อง “ การพ ัฒ นาท ักษะกระบวนการทางว ิทยาศาสตร ์โดยอาศ ัยการจ ัดการเร ียนรู้แบบส ืบเสาะหาความรูแ้บบ 
ข ี้แนะแนวทาง”

โดย อาจารย ์ ดร.ธนีดา สุจริตธรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พัวไป
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๔. เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชํนบำรุงผิวจากสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธึ๋ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส”
โดย อาจารย์ขาร ิน ันท ์ แจงกลาง สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑ ๕ ๐ ,๐๐ ๐ .๐๐  บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๔ เรื่อง เปีนเงินทั้งสิ้น ๔๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่น 
เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ท ั้งน ี้ให ้ผ ู้ท ี่ม ีรายขื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
มิฉะนี้นจะถือว่าสละสิทธี้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอให้ผู้ท ี่ม ีรายขื่อในประกาศฉบับนี้เมื่อได้รับเงิน 
ในแต่ละงวดแล้ว ให ้นำเง ินร้อยละ ๑ ๐  มาชำระกับทางสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันรับเงิน 
ในแต่ละงวด

ประกาศ ณ วันที่ ๔9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

‘๔ ! * .  บ .ุ.........
(รองศาสตรา'จารย์ปรยานุ'ข กจรุ่พัรจน่1 ฟ ้
ร่องอธิการบดี ปฎิง^ราฃการแทบอธิภ''



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (ฉบับเพิ่มเติม)

ตามประกาศมห าว ิทยาล ัยราซภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการเสนอ 
โค รงก ารว ิจ ัยแ ล ะ ก ารจ ่าย เง ิน ท ุน อ ุด ห น ุน ก ารว ิจ ัยจาก แห ล ่งท ุน ภ ายใน  พ .ศ. ๒๕:๕:๙ และความเห ็น ชอบ ของ 
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจ ัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๖  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติท ุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑ เรื่อง

๑ . เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านด้วยสื่อดิจิฑ ัลร่วมกับ (ววล(ะเาเท5 สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา”
โดย อาจารย์'ขวัญ'ทิซา เชื้อหอม สาขาวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๖ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑ เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพัน 
บาทถ้วน) ทั้งนี้!ห ้ผ ู้ท ี่ม ีรายซื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญาภายใน ๓๐ วับ นัขตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป มิฉะนั้น 
จะถือว่าสละสิทธี้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจ ัยในครั้งน ี้ และขอให้ผู้ท ี่ม ีรายซื่อในประกาศฉบับนี้เม ื่อได้รับเงินในแต่ 
ละงวดแล้ว ให้นำเงินร้อยละ ๑ ๐  มาชำระกับทางสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันรับเงินในแต่ 
ละงวด

ประกาศ ณ วับที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองสาสตราจารย์ปรึ'ยา'นุช กิจรุ่งโรจน์เารีญ) 
รอ-งอธิการนคึเ ปฏิบัติรา,ช0'ไรช*,Vใน95การบ?!



ป ระกาศมห าว ิท ยาล ัยราชภ ัฏบ ้าน ส ม เด ็จ เจ ้าพ ระยา 
เรื่อง การอน ุม ัต ิท ุน อ ุดห น ุน การว ิจ ัยของมห าว ิทยาล ัยราซภ ัฏบ ้าน สมเด ็จ เจ ้าพระยา 

ประจำป ีงบประมาณ  ๒๕๖๒ รอบที่ ๒

ตามประกาศมห าว ิทยาล ัยราซภ ัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ ์และวิธ ีปฏ ิบ ัต ิเก ี่ยวก ับการเสนอ 
โค รงก ารว ิจ ัยแ ล ะ ก ารจ ่าย เง ิน ท ุน อ ุด ห น ุน ก ารว ิจ ัยจาก แ ห ล ่งท ุน ภ ายใน  พ.ศ. ๒๕๕๙ และความเห ็น ซอบของ 
คณะกรรมการบริหารสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/ ๒๕๖๒ เม ื่อว ันอังคาร ท่ี ๒๕ มิถ ุนายน
พ.ค. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้

ท ุนอ ุดหน ุนการว ิจ ัยสำหรับอาจารย ์ จำนวน ๖ เรื่อง

๑. เรื่อง “ภาพสะท้อนของอุปทานในอาณาจักรแห่งมายาคติ”
โดย ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ส ุเมธ พ ัดเอ ี่ยม สาขาวิชาศ ิลปศึกษา
คณะครุศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. เรื่อง “ การตรวจวัดไอออนของโลหะในนี้า ด้วยฟิล์มคาร์บอกซีฟลูออเรสซีน เพื่อเป็นแนวทางในการบำบัดนํ้า 
เส ีย”

โดย อาจารย์ส ุน ิคา จิตสุนทรขัยกุล สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๙ ๕ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(เถ้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. เรื่อง “การศึกษาผลของสารสกัดจากใบกัญชงต่อจุลินทริย์ก่อโรคในทางเดินอาหารในระดับ เก VIIโโ๐ ”
โดย อาจารย ์ ดร.รัซนู เมยดง สาขาวิชาจ ุลช ีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๙ ๙ ,๙ ๙ ๐ .๐ ๐  บาท

(เก้าหมื่นเถ ้าพ ันเถ ้าร ้อยเถ ้าส ิบบาทถ้วน)

๔. เรื่อง “ประสิทธิภาพของลังดักไขมันอย่างง่ายในการบำบัดนํ้าเสียจากบ้านเรือนในแขวงหิรัญรูจี 
เขตธนบุรี”

โดย อาจารย ์ ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส ิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนแป๋งข้าว กฃ ๔๓”
โดย อาจารย์ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต สาขาวิชาผ ู้ประกอบการอาหาร
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)



-๒-

๖. เรื่อง “ถั่วงอกทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์สาคูไส้หมู” 
โดย อาจารย์ปรีด ิอร เพ็ซรใหญ่ 
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา จำนวน ๔ เรื่อง

๑. เรื่อง “ประสิทธิภาพ1ของสารสกัดสมุนไพร'ในการยับยั้งเชื้อรา(I๐ 1 ๒ 1 เาบ๓  บลเวร!๐ ”
โดย นางสาวสุนิษา ตรีรัตน์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๒. เรื่อง “ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อรา!1บรลก่บกก 0X75เว๐โนกก”
โดย นางสาวสุไรนี สุหลง สาขาวิขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๓ . เรื่อง “ประสิทธิภาพของเชื้อราละลายฟอสเฟตที่ค ัดแยกได้จากดิน”
โดย นางสาวปนัดดา เต ้าช ัยภ ูม ิ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

๔. เรื่อง “ การคัดแยกและศึกษาลักษณะของเชื้อแบคทีเร ียละลายฟอสเฟตจากดิน”
โดย นางสาวปิยพร พนอมศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑๐ เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๔ ,๙๙๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่พัน 
เก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ท ั้งน ื้ให ้ผ ู้ท ี่ม ีรายซื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน น ับตั้งแต่ว ันประกาศเป ็น 
ด้นไป มิฉะนี้นจะถือว่าสละสิทธี้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งน ี้ และขอให้ผู้ท ี่ม ีรายซื่อในประกาศฉบับนี้เม ื่อ 
ได้รับเงินในแต่ละงวดแล้ว ให ้นำเงินร้อยละ ๑ ๐  มาชำระกับทางสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนา ภายใน ๑๔ วัน หลังจาก 
วันรับเงินในแต่ละงวด

ประกาศ ณ วันที่ ^  กรก/!''/!*/ พ.ศ. ๒๔๖๒

ส ิ. ^  ^ 7 - 
{รีองศาสตราจารย'ปรยานุช กจรุ่งโรจน์เจ'รญ)
ร อ ง น ซ ก ไ ร น ท ี ป ^ น ัด ฑ ข ก า ร แ ท ่น อ ร ภ า ร น ท ี



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (ฉบับเพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาล ัยราฃภัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบ ัต ิเก ี่ยวกับการเสนอ 
โครงการวิจ ัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจ ัยจากแหล่งท ุนภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจ ัยและพัฒนา ในการประขุม ครั้งที่ ๑๖/ ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑๐ เรื่อง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ จำนวน ๑๐  เรื่อง

๑. เรื่อง “ศิลปะการแสดงบนฐานชองเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองสามหมอก กรณีศึกษา หม่องส ่วยยี”
โดย อาจารย์ส ุนารา ม่วงพัฒน์ สาขาวิชานาฏยศิลป ีศ ึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑๕ ๐ ,๐๐ ๐ .๐๐  บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. เรื่อง “อิทธิพลชองอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ที่ส่งผลต่อปริมาณธาตุโครงสร้างผลึกและสภาพพื้นผิวของกาก 
สาหร่ายพวงองุ่นเพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม”

โดย ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์เกศริน มีมล สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. เรื่อง “ การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเซิงภาพเคลื่อนไหวตามหลักการอินโฟกราฟิกในการถ่ายทอด 
ความรู้จากงานวิจัยสู่ข ุมซน เพื่อส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขุมขนบ้านคลองโคน จังหวัด 
สมุทรสงคราม”

โดย อาจารย์ปน ัดดา ใจบุญลือ สาขาวิชาแอนิเมซั่นและดิจิท ัลมีเด ีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๔. เรื่อง “ การพ ัฒนาส ื่อการเร ียนรู้เล ิร ์นน ิงออบเจกต ์ตามหลักการศึกษาบ ันเท ิง เพ ื่อส ่งเสริมการแก้ไขมีญหาทาง 
คณ ิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”

โดย ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์เกษม กมลชัยพิสิฐ สาขาวิชาแอนิเมซั่นและดิจิท ัลมีเด ีย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๕. เรื่อง “ การพัฒนาครูด ้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
กรุงเทพมหานคร”

โดย ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร ศิริพละ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. ๕ ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมิติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑ ๕ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



-๒-

๖. เรื่อง “ การศึกษาปริมาณกาบาในข้าวฮางงอกและข้าวกล้องงอกที่แซ่ตามเวลาของอัตราการมีชีวิตในข้าว ๗ สาย 
พันธุ”

โดย ผ ู้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา อมร สาขาวิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖ ๐ ,0 ๐ ๐ .๐ 0  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๗. เรื่อง “ การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับงานบัดกรี ณ ศูนย์เใกวิชาชีพกรุงเทพมหานคร เขต 
บางกอกน้อย”

โดย ผู้ช ่วยศาสตราจารย์เช ิดส ิร ิ น ิลผาย สาขาวิชาอาชีวอบามัยและความปลอดภัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๘. เรื่อง “ความคงตัวทางกายภาพ และเคมีภายของตำรับเจลจากสารสกัดยาพอกกระดูกไก่ดำ”
โดย อาจารย์เพชรน ํ้าผ ึ้ง รอดโพธึ๋ สาขาวิขาการแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๙๙,๕ ๐๐.๐๐ บาท

(เถ้าหมื่นเถ ้าพ ันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙. เรื่อง “ การลดรอบเวลาการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน 
ยานยนต์”

โดย อาจารย์ณ ัฐพล บ ุญรักษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. เรื่อง “ ผลลัมฤทธี้ฃองการใช้กิจกรรมดนตรีพฤติกรรมและบุคลิกภาพของผู้ส ูงอายุในเขตธนบุรี”
โดย อาจารย ์ ดร.ณ ัฐศรัฌย์ ทฤษฎีค ุณ ภาควิขาดนตรีตะวันตก
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๑๕:๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๑๐ เรื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เถ้าแสน 
เจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ผู้ท ี่ม ีรายซื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วัน
ประกาศเป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิฑธ้ิในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายซื่อใน
ประกาศฉบับนี้เมื่อได้รับเงินในแต่ละงวดแล้ว ให้นำเงินร้อยละ ๑ ๐  มาขำระกับทางสถาบันวิจ ัยและพัฒนา ภายใบ 
๑๕ วัน หลังจากวันรับเงินในแต่ละงวด

ประกาศ ณ วันที่ 6 ^ ก ^  พ.ศ. ๒๕๖๒

& เร^ ( !\^
^ องศาสฟิฑจารช์ปรยาบุซ กจรุงโรจน์เจรีญ) 
รองอธิการบด ปฎิบ้ตราซการแทนอธิการบดี


