
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง   การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย
รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่  

ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

------------------------------------------- 
 ตามที่  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้อนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย จ านวน ๙ โครงการ  
ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เป็นจ านวนเงิน  ๒,๔๙๑,๘๔๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีระยะเวลา
จ านวน ๑๒ เดือน นั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของ
โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐  
กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) จ านวน ๙ โครงการ ดังนี้ 
 

๑. “การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑช์ุมชนจากภูมิปญัญาท้องถิ่นของอ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
(โครงการวิจัยชุด)” 

โดย ดร.ไพฑูรย์ มากสุข และคณะ   สาขาวชิาสื่อสารมวลชน 
คณะวิทยาการจัดการ     อนุมัติทนุสนบัสนนุ จ านวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
       (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

๒. “การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” 
โดย ผศ.ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด และคณะ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย    อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

        (สี่แสนบาทถ้วน) 
๓. “การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในอ าเภออู่ทอง” 

โดย อาจารย์สถิตย์  พันวิไล และคณะ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

        (สองแสนบาทถ้วน) 
๔. “นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” 

  โดย ผศ.เอกชัย  พุหิรัญ    สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 
วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติทุนสนับสนุน ๒๖๐,๐๐๐ บาท 

        (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 ๕. “การศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษาอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” 

โดย อาจารย์จารุกิตติ์  ดิษสระ และคณะ  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี     อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                  (สองแสนบาทถ้วน) 
 
 



 
 
๖. “การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” 

โดย ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน และคณะ  สาขาวชิานาฏยศิลป ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๗๘,๗๐๐ บาท 

                  (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๗. “อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่อ าเภออู่ทอง” 

โดย อาจารย์รัชนู  เมยดง และคณะ   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

        (สองแสนบาทถ้วน) 
 ๘. “การศึกษาเสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง  
 จ.สุพรรณบุร”ี 
  โดย ผศ.ดร.วิทยา  วสิูตรเรืองเดช และคณะ  สาขาวชิาสังคมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๑๗๓,๑๔๐ บาท 
        (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

๙. “การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี” 

โดย ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ และคณะ  สาขาวิชาการประเมินผลและการวิจัย 
  คณะครุศาสตร์      อนุมัติทนุสนบัสนนุ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
        (สองแสนบาทถ้วน) 

 
 

 รวมทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน ๙ เรื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๑,๘๔๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่             มถิุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ส าเนาคู่ฉบับ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง   การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมาย

รัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพื้นที่  
ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชมุชน ทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
------------------------------------------- 

 ตามที่  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ได้อนุมัติงบประมาณโครงการวิจัย จ านวน ๙ โครงการ  
ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  เป็นจ านวนเงิน  ๒,๔๙๑,๘๔๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) มีระยะเวลา
จ านวน ๑๒ เดือน นั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้ท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยของ
โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐  
กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) จ านวน ๙ โครงการ ดังนี้ 
 

๑. “การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑช์ุมชนจากภูมิปญัญาท้องถิ่นของอ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
(โครงการวิจัยชุด)” 

โดย ดร.ไพฑูรย์ มากสุข และคณะ   สาขาวชิาสื่อสารมวลชน 
คณะวิทยาการจัดการ     อนุมัติทนุสนบัสนนุ จ านวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท 
       (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

๒. “การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” 
โดย ผศ.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด และคณะ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย    อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

        (สี่แสนบาทถ้วน) 
๓. “การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืชถิ่นเดียวและพืชหายากในอ าเภออู่ทอง” 

โดย อาจารย์สถิตย์  พันวิไล และคณะ  สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

        (สองแสนบาทถ้วน) 
๔. “นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” 

  โดย ผศ.เอกชัย  พุหิรัญ    สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก 
วิทยาลัยการดนตรี     อนุมัติทุนสนับสนุน ๒๖๐,๐๐๐ บาท 

        (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 
 ๕. “การศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษาอ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” 

โดย อาจารย์จารุกิตติ์  ดิษสระ และคณะ  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน 
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี     อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

                  (สองแสนบาทถ้วน) 
 
 



 
 
๖. “การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” 

โดย ผศ.ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน และคณะ  สาขาวชิานาฏยศิลป ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๓๗๘,๗๐๐ บาท 

                  (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
๗. “อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่อ าเภออู่ทอง” 

โดย อาจารย์รัชนู  เมยดง และคณะ   สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

        (สองแสนบาทถ้วน) 
 ๘. “การศึกษาเสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง  
 จ.สุพรรณบุร”ี 
  โดย ผศ.ดร.วิทยา  วสิูตรเรืองเดช และคณะ  สาขาวชิาสังคมศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   อนุมัติทุนสนับสนุน จ านวน ๑๗๓,๑๔๐ บาท 
        (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

๙. “การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อ าเภออู่ทอง จังหวัด 
สุพรรณบุรี” 

โดย ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์ และคณะ  สาขาวิชาการประเมินผลและการวิจัย 
  คณะครุศาสตร์      อนุมัติทนุสนบัสนนุ จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
        (สองแสนบาทถ้วน) 

 
 

 รวมทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน ๙ เรื่อง  เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๙๑,๘๔๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่             มถิุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 

 
 
 
 

น.ส.เบญจวัลย์ ..พมิพ ์
        ผศ.ดร.จินดา..ร่าง/ทาน 

 
 
 
 
 
 
 

 


