
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (ฉบับที่®)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ 
โครงการวิจ ัยและการจ่ายเง ินท ุนอุดหน ุนการวิจ ัยจากแหล่งท ุนภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการประชุม คร้ังท่ี ๑/๒ ๕ ๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๖ มีมติอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย จำนวน ๙ เรื่อง ดังนี้

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ กรณีโครงการวิจัยชุดโครงการ จำนวน ๑ ชุดโครงการ ประกอบด้วย

๑. เร่ือง “การพัฒนาองค์ความรู้ศิลปกรรมการเชิดสิงโตฝืงธนบุรีและยกระดับรูปแบบการเชิดสิงโต ผ่านนวัตกรรม 
การแสดงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (ชุดโครงการ) 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิทมา วัฒนบุญญา สาขาวิชานาฏยศึล'ป๋ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๓๒,๐0๐.๐๐ บาท

(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๑ .๑  เร่ือง “การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมการเชิดสิงโตเพื่อส่งเสริมทักษะการแสดงสิงโตฝืงธนบุรี”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร วัฒนบุญญา ภาควิชาดนตรีตะวันตก (คบ. ๕ ปี)
วิทยาลัยการดนตรี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๕ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๑.๒ เร่ือง “การเชิดสิงโตพื้นและดนตรีประกอบการเชิดสิงโตพื้นรูปแบบเหอซาน กรณีศึกษา คณะหลงเฉียน 
ไทยแลนด์”

โดย อาจารย์สันติภาพ สีเผือก สาขาวิชานาฏยคิล‘ป๋ศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๕ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๑.๓ เรื่อง “การสืบทอดลวดลายหัวสิงโตผืงธนบุรีและพัฒนาเครื่องแต่งกายประกอบการเชิดสิงโตใน ยุคโควิด-19” 
โดย อาจารย์รณกฤต เพชรเกลี้ยง สาขาวิชานาฏยศิลป๋ศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๕ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ กรณีโครงการวิจัยเดี่ยว จำนวน ๗ เรื่อง

๑. เรื่อง “รูปแบบการเรียนรู้แบบกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อล่งเสริมการเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์ของ 
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บางเขียว สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)



๒. เรื่อง “การสร้างสรรค์งานนาฏยศึลปีจากระบำโปรตุเกสของขุมซนกุฎีจีน”
โดย อาจารย์วรวรรณ ปีนรัตนากร สาขาวิชานาฏยศิลปีศึกษา (คบ. ๕ ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๓. เรื่อง “การศึกษาศิลปะการเช ิดม ังกรเพ ื่อส ่งเสริมการท่องเท ี่ยวฝืงธนบุรี กรณีศึกษา งานวันคล้ายวัน 
ปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”

โดย อาจารย์เตขสิทธึ๋ รัศมีวงศ์พร สาขาวิชานาฏยศิลฟ้ศึกษา (คบ. ๕ ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๔. เร่ือง “แนวทางการจัดการเซิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขุมซนภายใต้เปีาหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” 
โดย อาจารย์สรสินธุ ฉายสินสอน สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
คณะวิทยาการจัดการ อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(ส่ีหมื่นส่ีพันบาทถ้วน)

๕. เร่ือง “การแยกมิตราไจนีนและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณมิตราไจมีนในใบกระท่อมอย่างรวดเร็ว”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อมบุญ วัลสิสุต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๖. เร่ือง “การจำแนกนักศึกษาผีเกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ 
ของเครื่อง”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคาร ปริญญาขัยศึกดี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุมัติเงินทุนสนับสนุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

๗. เรื่อง “การประยุกต้ใช้สายธารคุณค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเซรามิก”
โดย อาจารย์ ดร.ฉมาธร กุยศรีกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท

(หกหมื่นบาทถ้วน)

ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคคลากรสายสนับสบุน จำนวน ๑ เรื่อง

๑. เร่ือง “การสร้างสื่อ และแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ สำหรับส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ขุมซนของชมรมคนรักษ์ 
วัดไทร แขวงบางโคล, เขตบางคอแหลม กทม. และเครือข่ายสมาซิก”

โดย นางสาวเพ็ญนภา พฤฒินิรันดร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา อนุมัติเงินทุนสนับสบุน จำนวน ๓ ๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(สามหมื่นบาทถ้วน)



-๓-

รวมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน ๙ เร่ือง เป็นเงินท้ังส้ิน ๖๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) 
ทั้งนี๋ให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้มาทำสัญญา ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วั1 'ประกาศเป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่า 
สละสิฑธิ้ในการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอให้ผู้ที่มีรายซื่อในประกาศฉบับนี้ เมื่อได้รับเงินงวดที่ ๑  แล้ว 
ให้นำเงินร้อยละ ๑๐  มาชำระกับทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๓๐ วัน หลังจากวันรับเงินในงวดที่ ๑

ประกาศ ณ วันท่ี มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖


