
รายงานการประเมินตนเอง (ร/V̂ ) 
ประจำปีการศึกษา 2561

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ต ัวบ ่งซ ี้ 2 .2  เงินสนับสนุนงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
-  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ป้จจัยนำเข้า
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเปีนคะแนนระหว่าง 0-5 
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค 2 จำแนกเปีน 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดให้เปีน 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 ^ 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ีกำหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน

สูตรการคำนวณ
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ 
ประจำและนักวิจัย

จำนวนเงินสนับสบุนงานวิจัยฯ ^ จำนวนเงินสนับสนฺนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได้ ^ จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จำนวนเงินสนับสบุนงานวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
X 5



รายละเอียดผลการดำเนินงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระยะเวลาท่ีได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

ลำดับท่ี ข่ือผู้ได้รับทุน/สาขาวิชา ข่ืองานวิจัยท่ีได้รับทุน
จำนวน 

สนับสมุน 
(บาท)

สัดส่วน
จำนวนเงินทุน 
ตามสัดส่วน 

(บาท)

ประ๓ททุน
รายการหลักฐานภายใน ภายนอก

1 อ.1ซา'รินันท์ แจงกลาง (5096) 
อ.สุชาดา มานอก (5096) 
สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำอางจากสารสกัด 
สมุนไพร

150,000 10096 150,000 V 5 (2 ^ 2 .2 ^ 0 1  
ข้อมูลจากระบบ 
การจัดเก็บและ 
บริหารคลัง 
งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
(ธกเทร) ของ 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราซภัฏบ้าน 
สมเด็จเจ้าพระยา

2 อ.เพชรน้ําผ้ึง รอดโพธ้ิ (8596) 
อ.ซารินันท์ แจงกลาง (596)
อ.อาวุธ หงษ์สิริ (596)
อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่ (596) 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ความคงตัวทางกายภาพ และเคมีภายของตำรับ 
เจลจากสารสกัดยาพอกกระดูกไก่ดำ

99,500 10096 99,500 V

3 ผศ.เชิดสิริ นิลผาย (8096)
บุคคลภายนอก (2096)
สาขาวิชาอาซีวอนามัยและความ 
ปลอดภัย

การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
สำหรับงานบัดกรี ณ ศูนย์ผีเกวิชาชีพ 
กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย

100,000 8096 80,000 V

4 อ.เนตรดาว จิตโสภากุล (10096) 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อุบัติการณ์การเกิดภาวะท้องผูก พฤติกรรมการ 
บริโภคอาหาร และการออกกำลังกายของ 
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวง,หิรัญรูจี เขต 
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

66,000 10096 66,000 V

รวมทุนภายใน 395,500
รวมทุนภายนอก -

รวมทุนท้ังภายในและภายนอก 395,500



ผลการดำเนินงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

จำนวนเงิน 395,500 บาท
จำนวนอาจารย์ 33 คน (อาจารย์ประจำกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีท้ังหมด 35 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน)

2. แ 
ปล

งจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนน,ท่ีได้ = 1.20 11,984.85 \ 550,000



รายละเอียดผลการดำเนินงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาท่ีได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)

ลำดับท่ี ข่ือผู้ได้รับทุน/สาขาวิชา ข่ืองานวิจัยท่ีได้รับทุน
จำนวน 

สนับสนุน 
(บาท)

สัดส่วน
จำนวนเงินทุน 
ตามสัดส่วน 

(บาท)

ประเภททุน
รายการหลักฐานภายใน ภายนอก

1 ผศ.เกษม กมลชัยพิสิฐ (4096)
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ (2096)
อ.เธียรธาดา หิรัญญะ'ซาติธาดา (2096) 
อ.ปนัดดา ใจบุญลือ (2096)
สาขาวิชาแอนิเมซ่ันและมัลติมีเดีย

การพัฒนาส่ือการเรียนรู้เลิร์นนิงออบเจกต์ 
ตามหลักการศึกษาบันเทิง เพ่ือส่งเสริมการ 
แก้ไขปีญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี

60,000 10096 60,000 V 50^82 .2^01  
ข้อมูลจากระบบ 
การจัดเก็บและ 
บริหารคลัง 
งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
(801915) ของ 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราชกัฏบ้าน 
สมเด็จเจ้าพระยา

2 อ.ปนัดดา ใจบุญลือ (3096)
ผศ.เกษม กมลชัยพิสิฐ (2096)
ผศ.ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ (2096)
อ.เธียรธาดา หิรัญญะซาติธาดา (2096) 
สาขาวิชาแอนิเมซ่ันและมัลติมีเดีย 
ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ (1096) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่ิงแวดล้อม

การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
เซิงภาพเคล่ือนไหวตามหลักการอินโฟ 
กราทิเกในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัย 
สู่ชุมชน เพ่ือส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์ 
ส่ิงแวดล้อมชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัด 
สมุทรสงคราม

60,000 10096 60,000 V

3 อ.ดร.รัขนู เมยดง (5596)
ผศ.จรัญ ประจันบาล (1596)
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
อ.ดร.เกษม คงนิรันดรสุข (1596)
สาขาวิชาชีววิทยา
อ.ดร.รัตน์สุภา ธรรมาภรณ์ (1596)
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

การศึกษาผลของสารสกัดจากใบกัญชงต่อ 
จุลินทรีย์ท่ีมีประโยชน์และจุลินทรีย์ก่อโรค 
ในทางเดินอาหารในระดับ เก หเบเว

99,990 10096 99,990 V

4 ผศ.ดร.ธิดา อมร (10096) 
สาขาวิชาเคมี

การศึกษาปริมาณกาบาในข้าวฮางงอกและ 
ข้าวกล้องงอกท่ีแซ่ตามเวลาชองอัตราการมี 
ชีวิตในข้าว 7 สายพันธุ

60,000 10096 60,000 V 50^82 .2^01  
ข้อมูลจากระบบ 
การจัดเก็บและ



ลำดับท่ี ช่ือผู้ได้รับทุน/สาขาวิชา ช่ืองานวิจัยท่ีได้รับทุน
จำนวน 

สนับสนุน 
(บาท)

สัดส่วน
จำนวนเงินทุน 
ตามสัดส่วน 

(บาท)

ประ๓ททุน
รายการหลักฐาน

บริหารคลัง 
งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
(8(1(715) ของ 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราซภัฏบ้าน 
สมเด็จเจ้าพระยา

ภายใน ภายนอก
5 อ.ขวัญฤทัย สุนทรธรรมรัต (10096) 

สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมทองม้วนแป็งข้าว 
กฃ 43

60,000 10๐96 60,000 V

6 อ.ดร.อรพิมพ์ มงคลเคหา (6096)
ผศ.ฃนิษฐา หทัยสมิทธ์ (1096)
อ.ดร.มาลี ลิขิตชัยกุล (1096)
ผศ.ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์ (1096)
อ.สรายุทธ คาน (1096)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส่ิงแวดล้อม

ประสิทธิภาพชองถังดักไขมันอย่างง่ายใน 
การบำบัดน้ําเลียจากบ้านเรือนในแขวง 
หิรัญรูจิ เขตธนบุรี

100,000 10096 100,000 V

7 อ.ณัฐพล บุญรักษ์ (8096)
อ.วรพนธ์ ซีววรนนท์ตรี (2096) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การลดรอบเวลาการผลิตด้วยเทคนิคการจัด 
สมดุลสายการผลิต กรณีศึกษา 
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์

60,000 10096 60,000 V

8 อ.ปรีดิอร เพ็ซรใหญ่ (10096) 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร

ถ่ัวงอกทดแทนเน้ือหมูในผลิตภัณฑ์สาคูไล้ 
หมู

60,000 10096 60,000 V

9 อ.วรินทร นวลทิม (รอ0/))
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์
อ.ดร.อมรรัตน์ คำบุญ (2096) 
สาขาวิชาพิสิกส์ประยุกต์

รถไฟฟ้าสองล้อสมดุลและการควบคุมแบบ 
เวลาจริงด้วยกล้องวงจรปิด

169,400 10096 169,400 V

10 อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล (6096) 
สาขาวิชาพิสิกส์ประยุกต์ 
อ.ว่าท่ีร้อยตรี อนุวัฒน์ หัสดี (2096) 
ผศ.เกศ'ริน มีมล (2096)
สาขาวิชาพิสิกส้ี (ค.บ.)

การตรวจวัดไอออนของโลหะในน้ืา ด้วย 
พิส์มคาร์บอกซีฟลูออเรสซีน เพ่ือเป็น 
แนวทางในการบำบัดน้ําเลีย

95,000 6096 57,000 V 50 ^2.2 1 01 
ข้อมูลจากระบบ 
การจัดเก็บและ 
บริหารคลัง 
งานวิจัยและ



จำนวน จำนวนเงินทุน ประ๓ททุน
ลำดับท่ี ซ่ือผู้ได้รับทุน/สาขาวิชา ซ่ืองานวิจัยท่ีได้รับทุน สนับสบุน 

(บาท)
สัดส่วน ตามสัดส่วน 

(บาท) ภายใน ภายนอก รายการหลักฐาน

11 ผศ.เกศริน มีมล (6096)
อ.อนุวัฒน์ หัสดี (2096)
สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ.)
อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล (2096) 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

อิทธิพลชองอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ท่ี 
ส่งผลต่อปริมาณธาตุ โครงสร้างผลึก และ 
สภาพพ้ืนผิวของกากสาหร่ายพวงองุ่นเพ่ือ 
เป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ด้าน 
อุตสาหกรรม

95,000 2096 19,000 V งานสร้างสรรค์ 
(89แร) ชอง 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย

12 ผศ.ดร.ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ (10096) 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การพัฒนารายละเอียดการใช้งานไมีไผใน 
งานเสริมคอนกรีตทดแทนเหล็กเสริม โดย 
ทดสอบ การต่อปลายไมิไผ่ แรงยึดหน่วง 
ของไม้ไผ่และคอนกรีต ความทนทานชอง 
คอนกรีตสูตรทึบน้ําด้วยการเร่งอายุ และ 
การทดสอบความสามารถในการรับกำลัง 
ชองเสาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยใช้คอนกรีต 
ทึบน้ําสูตรผสมเถ้าแกลบ

300,000 10096 300,000 V ราซภัฏบ้าน 
สมเด็จเจ้าพระยา

รวมทุนภายใน 1,105,390



ลำดับท่ี ซ่ืฮผู้ได้รับหุน/สาขาวิชา ช่ืองานวิจัยท่ีได้รับทุน
จำนวน 

สนับสนุน 
(บาท)

สัดส่วน
จำนวนเงินทุน 
ตามสัดส่วน 

(บาท)

ประ๓ททุน
รายการหลักฐานภายใน ภายนอก

13 ผศ.ดร.ซยารัตน์ ศรีสุนนท์
สาขาวิซาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่ิงแวดล้อม

แบบจำลองการเล้ียงหอยแมลงภู่:เคร่ืองมือ 
การปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศสำหรับเกษตรกรผู้เล้ียงหอย 
(ระยะท่ี 2)

400,000 10096 400,000 V
(สกอ)

50 02.2^1^01 
ข้อมูลจากระบบ 
การจัดเก็บและ 
บริหารคลัง 
งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
(881/15) ของ 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราซภัฏบ้าน 
สมเด็จเจ้าพระยา

รวมทุนภายนอก 400,000
รวมทุนท้ังภายในและภายนอก 1,505,390



ผลการดำเนินงาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

จำนวนเงิน 1,505,390 บาท
จำนวนอาจารย์ 124 คน (อาจารย์ประจำกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีท้ังหมด 127 คน ลาศึกษาต่อ 3 คน)

2. แปลงจำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ ^ 1.01 12,140.24
X  560,000



รายละเอียดผลการดำเนินงาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยะเวลาท่ีได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ต.ค. 61 - 31 ก.ย. 62)

ลำดับท่ี ข่ือผู้ได้รับทุน/สาขาวิชา ข่ืองานวิจัยท่ีได้รับทุน
จำนวน 

สนับสนุน 
(บาท)

สัดส่วน
จำนวนเงินทุน 
ตามสัดส่วน 

(บาท)

ประ๓ททุน
รายการหลักฐาน

5 (2 ^ 2 .2 ^ 0 1  
ข้อมูลจากระบบ 
การจัดเก็บและ 
บริหารคลัง 
งานวิจัยและ 
งานสร้างสรรค์ 
(8ญฬ5) ของ 
สถาบันวิจัย 
และพัฒนา 
มหาวิทยาลัย 
ราซภัฏบ้านสมเด็จ 
เจ้าพระยา

กายใน กายนอก
1 ผศ.ดร.วรรณภร ศิริพละกุล (6096) 

ผศ.ดร.พงศ์รัศม้ิ เฟ่องฟู (2096)
อ.สมภพ แซ่ล้ี (2096)
สาซาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)

การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการ 
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้โรงเรียน 
เป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
กรุงเทพมหานคร

350,000 10096 350,000 V

2 อ.ปรวิณ์ โซติพิทยสุนนท์ (8096) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)
ผศ.นันทนัซ วัฒนสุภิญโญ (2096) 
สาขาวิชาปีสิกส์ (ค.บ.)

ผลชองการใช้หลักสูตรอบรมการสอน 
คณิตศาสตร์ด้วยบาร์โมเดลท่ีมีต่อความ 
เช่ือในอำนาจแห่งตน และความสามารถ 
ในการแก้ปิญหาของนิสิต!)กสอน 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

100,000 10096 100,000 V

3 อ.ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ (10096) 
สาขาวิชาปีสิกส์ (ค.บ.)

การพัฒนาชุดการทดลองฟิสิกส์ด้าน 
แม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่ายและราคา 
ประหยัด

74,400 1000/0 74,400 V

4 อ.สุนิคา จิตสุนทรชัยกุล (6096) 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
อ.ว่าท่ีร้อยตรี อนุวัฒน์ หัสดี (2096) 
ผศ.เกศริน มีมล (2096)
สาขาวิชาปีสิกส์ (ค.บ.)

การตรวจวัดไอออนของโลหะในน้ํา ด้วย 
ฟิล์มคาร์บอกซีฟลูออเรสซีน เพ่ือเป็น 
แนวทางในการบำบัดน้ําเสีย

95,000 4096 38,000 V

5 ผศ.เกศริน มีมล (6096) 
อ.อนุวัฒน์ หัสดี (2096) 
สาขาวิชาปีสิกส์ (ค.บ.)

อิทธิพลของอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ท่ี 
ส่งผลต่อปริมาณธาตุ โครงสร้างผลึก 
และสภาพพ้ืนผิวของกากสาหร่ายพวง

95,000 8096 76,000 V



ลำดับท่ี ช่ือผู้ได้รับทุน/สาขาวิชา ช่ืองาบวิจัยท่ีได้รับทุน
จำนวน 

สนับสนุบ 
(บาท)

สัดส่วน
จำนวนเงินทุน 
ตามสัดส่วน 

(บาท)

ประ๓ททุน
รายการหลักฐานกายใน กายนอก

อ.สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล (2096) 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

องุ่นเพ่ือเป็นแนวทางนำไปใช้ประโยชน์ 
ด้านอุตสาหกรรม

รวมทุนภายใน 638,400
รวมทุนภายนอก -

รวมทุนท้ังภายในและภายนอก 638,400



ผลการดำเนินงาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสบุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

จำนวนเงิน 638,400 บาท
จำนวนอาจารย์ 23 คน (อาจารย์ประจำกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีท้ังหมด 25 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน) 2 .

แปลง
จำนวนเงินท่ีคำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

คะแนนท่ีได้ ะะ 5.00 27,756.52
X  525,000



สรุปผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์ คะแนนท่ีได้
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 11,984.85 บาท/คน 1.20
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,140.24 บาท/คน 1.01
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27,756.52 บาท/คน 5.00

สรุปคะแนนเฉล่ีย 2.40
การประเมินตนเอง ะ การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย ผลการดำเนินการ คะแนนการประเมิน 
ตนเอง

การบรรลุ 
เป้าหมาย

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.20 1.20 0  บรรลุ
50,000 บาท/คน ®  ไม่บรรลุ
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.01 1.01
60,000 บาท/คน
กลุ่มมนุษยศาสตร์และ 5.00 5.00
สังคมศาสตร์ 25,000 บาท/คน

เฉล่ีย 2.40


