
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  รอบท่ี 1  (ฉบับท่ี 2) 
 

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

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ
โครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. ๒๕62 และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖3  เมื่อวันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖3 มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน  16 เรื่อง ดังนี้ 
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์  จ านวน 14 เรื่อง 
 
1. เรื่อง  “การพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรีด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสริม” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก  อัคฮาด      สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา     
 คณะครุศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
2. เรื่อง  “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวงจรไฟฟ้าด้วยเทคนิคการ
ติดตามและการแบ่งแรงดันไฟฟ้า ของนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต)  
ในราชูปถัมภ์ และโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) จังหวัดสมุทรสาคร” 
 โดย อาจารย์ ดร.อังทินี  กิตติรวีโชติ      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป     
 คณะครุศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 52,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
3. เรื่อง  “คติชนกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สุธรรมดี  สาขาวิชาภาษาไทย    
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 42,000.00 บาท 
    (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 
4. เรื่อง  “การออกแบบอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในชุมชนแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ อ่อนตา     สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา    
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 53,500.00 บาท 
    (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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5. เรื่อง  “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยผ่านบทสวดโพชฌังคปริตร” 
 โดย อาจารย์ ดร.ธนกร  สรรย์วราภิภ ู   สาขาวิชานาฏยศิลป์    
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
6. เรื่อง  “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดย้อม กรณีศึกษาชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี  
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” 
 โดย อาจารย์ธีร์วรา  บวชชัยภูมิ   สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์    
 คณะวิทยาการจัดการ     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 54,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 
7. เรื่อง  “ประสิทธิภาพของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากการเพาะเลี้ยง Pichia kudriavzevii SB58 ด้วยแกนสับปะรดใน
การต่อต้านแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา    
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. เรื่อง  “การพัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรถวลัย์ ปานกลาง  สาขาวิชาฟิสิกส์    
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
9. เรื่อง  “การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการงานบัณฑิตนิพนธ์” 
 โดย อาจารย์เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 56,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
10. เรื่อง  “กังหันน้ําเติมออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับบ่อน้ํา” 
 โดย อาจารย์กัลยา  ธนาสินธ์   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิส์    
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 60,000.00 บาท 
       (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 
11. เรื่อง  “การตรวจจับสิ่งแปลกปลอมบนหน้าหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ของบริษัทกรณีศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร ด้วย
เทคนิคแมชชีนวิชั่น” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา  สําราญหันต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 60,000.00 บาท 
       (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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12. เรื่อง  “พริกแกงพะแนงกับการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์หอยจ๊อแช่เยือกแข็ง” 
 โดย อาจารย์วิชชุมา เตชะสิริวิชัย   สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 60,000.00 บาท 
       (หกหมื่นบาทถ้วน) 
 

13. เรื่อง  “การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาวงดนตรีตุ๊บเก่ง บ้านป่าแดง ตําบลป่าเลา อําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์ แรงเพ็ชร  ภาควิชาพ้ืนฐานดนตรี    
 วิทยาลัยการดนตรี      อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 50,000.00 บาท 
       (หา้หมื่นบาทถ้วน) 
 

14. เรื่อง  “การสร้างเสริมรสนิยมและองค์ความรู้ทางดนตรีสมัยนิยมในชุมชนย่านฝั่งธนบุรี” 
 โดย อาจารย์ภาคภูมิ เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์  ภาควิชาดนตรีตะวันตก    
 วิทยาลัยการดนตรี      อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 50,000.00 บาท 
       (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน 2 เรื่อง 
 
1. เรื่อง  “การศึกษาปัจจัยจากรอบแฟ้มสะสมผลงานของผู้สมัครเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจําปีการศึกษา 2563” 
 โดย นางขวัญจิตร  สงวนโรจน์   ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาชํานาญการ    
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 35,000.00 บาท 

(สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

2. เรื่อง  “ศึกษาสภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรองค์กรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
 โดย นางสาวบังอร  เหล่าปิ่นเพชร   ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษาชํานาญการ    
 สํานักคอมพิวเตอร์      อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จํานวน 25,000.00 บาท 

(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย   จํานวน  16  เรื่อง   เป็นเงินทั้งสิ้น  837,500.00 บาท  (แปดแสน 
สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้มาทําสัญญาภายใน ๓๐ วัน      นับตั้งแต่วัน
ประกาศเป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้          และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อใน
ประกาศฉบับนี้เมื่อได้รับเงินในแต่ละงวดแล้ว ให้นําเงินร้อยละ ๑๐ มาชําระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายใน 
๑๕ วัน  หลังจากวันรับเงินในแต่ละงวด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   29  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖3 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคํา) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 


