
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง  การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจ าเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1     
ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

----------------------------------- 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ

โครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ. ๒๕๕9 และความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม ครั้งที่ 18/๒๕๖1  เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖1 มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน  12  เรื่อง ดังนี้ 
 
ทุนอุดหนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์  จ านวน 12 เรื่อง 
 
1. เรื่อง  “การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตเครือข่ายภาคกลางตอนล่างด้วยระบบพ่ีเลี้ยง 
และการให้ค าปรึกษา” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วเิชียร  อินทรสมพันธ์ สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา   
 คณะครุศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 133,000.00 บาท 
    (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

2. เรื่อง  “การวิจัยและพัฒนาแบบจ าลองระบบสุริยะที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมบนสมาร์ทโฟน” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
 คณะครุศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 143,900.00 บาท 
    (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

3. เรื่อง  “การพัฒนาความสามารถในการใหค าปรึกษาแกเพ่ือนของผูน านักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวูิทย  รัตนพลแสนย สาขาวิชาจิตวิทยา   
 คณะครุศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 65,250.00 บาท 
    (หกหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 

4. เรื่อง  “ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าแบบกระจายอ านาจ กับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร” 
 โดย อาจารย์ ดร.พัชรา  เดชโฮม   สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู   
 คณะครุศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 80,000.00 บาท 
    (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
 

5. เรื่อง  “กิงกะหร่าศิลปะการฟ้อนของคนไตรัฐฉาน” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา  วัฒนบุญญา สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา (คบ. 5 ปี)   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 232,000.00 บาท 
    (สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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6. เรื่อง  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ในเทศบาลต าบลอู่ทอง และเทศบาลต าบล
ท้าวอู่ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วทุธิเมธว์  เกื้อกอบ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 50,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
7. เรื่อง  “บทบาทผู้น าในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัณญาณัฐ  เสียงใหญ่  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 50,000.00 บาท 
    (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 
8. เรื่อง  “รูปแบบความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในยุคประเทศไทย 4.0” 
 โดย อาจารยร์ัชนก  ปัญญาสุพัฒน์   สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ   
 คณะวิทยาการจัดการ     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 200,000.00 บาท 
    (สองแสนบาทถ้วน) 
 
9. เรื่อง  “การพัฒนารายละเอียดการใช้งานไม้ไผ่ในงานเสริมคอนกรีตทดแทนเหล็กเสริม โดยทดสอบ การต่อปลาย
ไม้ไผ่   แรงยึดหน่วงของไม้ไผ่และคอนกรีต  ความทนทานของคอนกรีตสูตรทึบน้ าด้วยการเร่งอายุ  และการทดสอบ
ความสามารถในการรับก าลังของเสาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยใช้คอนกรีตทึบน้ าสูตรผสมเถ้าแกลบ” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภณวิสิฏฐ์  นาถรังสรรค ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 300,000.00 บาท 
    (สามแสนบาทถ้วน) 
 
10. เรื่อง  “การพัฒนาชุดการทดลองฟสิกสดานแมเหล็กไฟฟาอยางงายและราคาประหยัด” 
 โดย อาจารย์ทิพย์วรรณ  หงกะเชิญ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี)   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 74,400.00 บาท 
    (เจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 
11. เรื่อง  “ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา” 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพัุตรา  วิไลลักษณ์ ภาควิชาดนตรีไทย   
 วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 96,250.00 บาท 
    (เก้าหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
12. เรื่อง  “ส ารวจและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ดนตรีอาเซียนในประเทศไทย” 
 โดย อาจารย์เชาวน์มนัส ประภักดี   ภาควิชาดนตรีไทยเพ่ือการอาชีพ   
 วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จ านวน 60,000.00 บาท 
    (หกหมื่นบาทถ้วน) 
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รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  จ านวน  12 เรื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น   2,154,40๐.00 บาท    (สองล้าน 
หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ทั้งนี้ให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้มาท าสัญญาภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วัน
ประกาศเป็นต้นไป  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้  และขอให้ผู้ที่มีรายชื่อใน
ประกาศฉบับนี้เมื่อได้รับเงินในแต่ละงวดแล้ว ให้น าเงินร้อยละ ๑๐ มาช าระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายใน 
๑๕ วัน  หลังจากวันรับเงินในแต่ละงวด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        8     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖1 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ปรียานุช  กิจรุ่งโรจน์เจริญ 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 


