
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4  รอบท่ี 1  
 

----------------------------------- 
 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ
โครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. ๒๕62 และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕๖4 เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2564 มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน  25 เรื่อง ดังนี้ 
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์  จ านวน 22 เรื่อง 
  
1. เรื่อง  “การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน”
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์วัฒน์  มิ่งมิตร  สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 
 คณะครุศาสตร์   อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 40,000.00 บาท 
    (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 
2. เรื่อง  “แนวทางการส่งเสริมการสร้างสื่อการเรียนการสอนและยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร ส าหรับนักศึกษาครู” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธดิารัตน์  ตันนิรัตร์  สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู   
 คณะครศุาสตร์       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 58,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
3. เรื่อง  “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ด้วยระบบ
การทดลองแบบ Hands on ในโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จติตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
 คณะครศุาสตร์       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 30,000.00 บาท 
    (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
4. เรื่อง  “ความสามารถทางสติปัญญาด้านการพูด ความคิดรวบยอด และความคิดสร้างสรรค์ ของเด็กนักเรียนชั้น
อนุบาลโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบสะตมีศึกษา” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์  จงใจรักษ์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
 คณะครศุาสตร์       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 59,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
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5. เรื่อง  “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูระดับประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” 
 โดย อาจารย์กุลธิดา  ทุ่งคาใน   สาขาวิชาประถมศึกษา   
 คณะครศุาสตร์       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 55,000.00 บาท 
    (หา้หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

6. เรื่อง  “การพยากรณ์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนฝั่งธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทิยา  วิสูตรเรืองเดช สาขาวิชาสังคมศึกษา   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 50,000.00 บาท 
    (หา้หมื่นบาทถ้วน) 
 

7. เรื่อง  “กราวกระบอง: กรณีศึกษาการร าตรวจพลของพระศรีสุวรรณในบทละครเรื่องพระอภัยมณี” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมชวัชร์  พสูริจันทร์แดง สาขาวิชานาฏยศิลป์   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 46,000.00 บาท 
    (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 

8. เรื่อง  “พระปฐมสมโพธิกถา: การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหงส์
รัตนารามกับวรรณกรรมพุทธประวัติสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” 
 โดย อาจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สมบัติ  สมศรีพลอย สาขาวิชาภาษาไทย   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 40,000.00 บาท 
    (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

9. เรื่อง  “ตัวแบบสมการโครงสร้างผู้น าพลังบวกของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในNew Normal Era” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  มณีวงศ์  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์   
 คณะวิทยาการจัดการ       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 

 

10. เรื่อง  “ผลกระทบของวัฒนธรรมบริษัทและรูปแบบภาวะผู้น าที่มีต่อความพึงพอใจในงานและความไม่พึงพอใจ
ในงานของผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในประเทศไทย” 
 โดย อาจารย์กรกช  วนกรกุล   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
    (หลักสูตรนานาชาติ)   
 คณะวิทยาการจัดการ       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 50,000.00 บาท 
    (หา้หมื่นบาทถ้วน) 
 

11. เรื่อง  “การศึกษาประสิทธิภาพการยับยั้งการกัดกร่อนโลหะสังกะสีของสารสกัดจากเปลือกถ่ัวลิสง” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตยา  สามณฑา สาขาวิชาเคมี   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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12. เรื่อง  “การสร้างเครื่องและตรวจสอบปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กอัตโนมัติในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  ค าบุญ  สาขาวิชาฟิสิกส์   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

13. เรื่อง  “การสร้างชุดการทดลองเรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องออสซิลโลสโคปขนาดพกพาเพ่ือทดแทน
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่มีราคาสูง” 
 โดย ว่าที่ ร.ต.ผูช้่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  หัสดี สาขาวิชาฟิสิกส์   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 30,000.00 บาท 
    (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

14. เรื่อง  “ความเป็นพิษของไทมอลต่อแมลงที่ไม่ใช่เป้าหมาย (แมลงหางดีด: อันดับ Collembola)” 
 โดย อาจารย์ ดร.เกษม  คงนิรันดรสุข   สาขาวิชาชีววิทยา   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

15. เรื่อง  “ศึกษาสภาวะการเก็บรักษา และอัตราการรอดชีวิตของแบคทีเรียกรดแลคติกท่ีผสมในอาหารเสริมผึ้ง
ส าหรับเลี้ยงผึ้งพันธุ์” 
 โดย อาจารย์วนิดา  ชื่นชัน   สาขาวิชาชีววิทยา   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 59,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

16. เรื่อง  “การแยกแบคทีเรียจากดินที่มีฤทธิ์ต้านราเพ่ือยับยั้งเชื้อก่อโรคสาเหตุโรคแง่งเน่าในขิง” 
 โดย อาจารย์ศิริพร  ทิพย์สิงห์   สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

17. เรื่อง  “แอปพลิเคชันแสดงต าแหน่งสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ Google 
Maps API” 
 โดย อาจารย์บุญญาพร  บุญชัย   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 42,000.00 บาท 
    (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 

18. เรื่อง  “การพัฒนาระบบการจัดการคลังวัตถุดิบ  กรณีศึกษาโรงงานผลิตเสื้อกีฬา” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 53,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
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19. เรื่อง  “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์โลหะในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  พงษ์สนาม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 50,000.00 บาท 
    (หา้หมื่นบาทถ้วน) 
 

20. เรื่อง  “คุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และทางจุลชีววิทยาของน้ าส้มพาสเจอร์ไรส์เสริมเกสรผึ้งในระหว่างการ
เก็บรักษา” 
 โดย อาจารย์ ดร.ธีราพร  ปฏิเวธวิทูร   สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 30,000.00 บาท 
    (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

21. เรื่อง  “การออกแบบเก้าอ้ีออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ” 
 โดย อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  สุวรรณอ่อน   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

22. เรื่อง  “สถานภาพและบทบาทวงปี่พาทย์ในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชาณัฐ  ตู้จินดา  ภาควิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ   
 วิทยาลัยการดนตรี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 58,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นแปดบาทถ้วน) 
 

ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 3 เรื่อง 
 

1. เรื่อง  “การศึกษาพฤติกรรมการท าวิจัยและปัจจัยที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา” 
 โดย นางสาวเบญจวัลย์  ทันชม   ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับปฏิบัติการ   
 สถาบันวิจัยและพัฒนา       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 30,000.00 บาท 
    (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

2. เรื่อง  “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
 โดย นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ระดับช านาญการ   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 30,000.00 บาท 
    (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

3. เรื่อง  “การศึกษาการคงอยู่และการออกกลางคันของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างปีการศึกษา 2561–2563 ส าหรับการจ าแนกสภาพและเสนอแนวทางธ ารงรักษา
นักศึกษา” 
 โดย นางภัคสุภาส์  จิตโกศลวณิชย์   ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ 
 ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 30,000.00 บาท 
    (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน  25 เรื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000.00 บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)   
ทั้งนีใ้หผู้้ที่มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้มาท าสัญญา   ภายใน  ๓๐ วัน  นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  มิฉะนั้นจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้     แ ละขอให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้ เมื่อได้รับเงินในแต่ละ
งวดแล้วให้น าเงินร้อยละ ๑๐ มาช าระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๑๕ วันหลังจากวันรับเงินในแต่ละงวด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    25   กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าค า) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


