
โครงการวิจัย (ทนุภายใน) ส าหรับอาจารย ์ ปีงบประมาณ 2557 
1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 

เดือนตุลาคม 
   

 

ล าดับ รายชื่อผู้รบัทนุวิจัย ชื่อโครงการ คณะ สาขา งบประมาณ 

1 ผศ.ดร.วรรณรา  ชื่นวัฒนา การพัฒนาอุปกรณ์วัดปรับระดับองศาเตียงผู้ป่วย วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

สาธารณสุข
ศาสตร ์

50,000.00 

2 ผศ.ดร.วรวุฒ ิ น าสุวิมลกุล สมรรถภาพการผลิต ต้นทุน และคุณค่าทางโภชนะของห่านจีนที่
เลี้ยงในแปลงหญ้าธรรมชาติและแปลงหญ้าผสมถั่วอาหารสัตว์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร์ 70,000.00 

3 อาจารย์นิศากร  เถาสมบัต ิ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลินิกแพทย์แผน
ไทย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

50,000.00 

4 อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิชาการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  หลักสูตรสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

50,000.00 

5 อาจารย์ณัฐวุฒิ  รัตนา
ธรรมวัฒน์ 

สภาวะการสังเคราะห์บล็อกโคพอลิเมอร์ระหว่างพอลิเฮกซิลไธ
โอฟีนกับอนุพันธ์ของฟลูเลอรีนส าหรับเซลล์แสงอาทิตย ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เคมีอุตสาหกรรม 50,000.00 

6 อาจารย์ปัญญา  ส าราญหันต ์ การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การตัดสินใจเลือกผังกระบวนการผลิตสายพานรถยนต ์ 
กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

50,000.00 

7 ดร.ปิยะ  วงศ์ญาณิน การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ส าหรับตรวจการแสดงออก
ของยีนไซโตไคน์ในเม็ดเลือดขาวชนิดนิวเคลียสเดียวของมนุษย ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคนิค
การแพทย ์

55,000.00 



8 ดร.กรวิภา  วิกัยนภากุล การตรวจระดับสารต้านอนุมูลอิสระโดยรวมและสารมาลอนไดอัล
ดีไฮด์ในพลาสมาของผู้ป่วยมะเร็ง 
เต้านม  เปรียบเทียบกับคนสุขภาพดี 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคนิค
การแพทย ์

55,000.00 

9 ดร.กาญจนา  สุจิรชาโต การตรวจหมู่เลือด A ชนิดโฮโมไซกัสและเฮเทอโรไซกัส โดยวิธี 
Agglutination ร่วมกับ Modified PCR- SSP เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและ
ตีบ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคนิค
การแพทย ์

55,000.00 

10 ดร.คนึงนึจ  คงพ่วง พันธุศาสตร์ประชากรเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium vivax ที่
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคนิค
การแพทย ์

55,000.00 

รวม 540,000.00 
เดือนกุมภาพนัธ ์

    
ล าดับ รายชื่อผู้รบัทนุวิจัย ชื่อโครงการ คณะ สาขา งบประมาณ 

1 อาจารย์วรินทร  นวลทิม หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยระบบภาพ    สเต
อริโอ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส ์

342,000.00 

2 อาจารย์เชิดศิริ  นิลผาย การศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลต่อโรคการ
เจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานถ่ายเอกสาร 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

60,000.00 

3 ดร.คณกร  สว่างเจริญ รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

50,000.00 



4 อาจารย์เกษม  ตริตระการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนส าหรับเอกสาร มคอ.
๕ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติบนเว็บ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

50,000.00 

รวม 502,000.00 
เดือนมิถุนายน 

    
ล าดับ รายชื่อผู้รบัทนุวิจัย ชื่อโครงการ คณะ สาขา งบประมาณ 

1 ผศ.นันทวดี  เนียมนุ้ย การพัฒนาเทคนิคพีซีอาร-์อาร์เอฟแอลพ ี เพื่อจ าแนกสายพันธุ์
พยาธิปากขอที่พบในคนไทย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคนิค
การแพทย ์

92,900.00 

2 อาจารย์ประมูล  อรุณจรัส การเพ่ิมปริมาณยีนที่ควบคุมการสร้างไลโพโปรตีน LipL32 
ของ Leptospira interrogans ด้วยเทคนิค พี ซี อาร ์

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เทคนิค
การแพทย ์

55,000.00 

3 อาจารย์สุชาดา  มานอก การศึกษาฤทธ์ิลดระดับน้ าตาลในเลือดของสารสกัดน้ าจากใบ
กฤษณาสายพันธุ ์Aquilaria subintegra Ding Hau. ในหนู
เบาหวานชนิดที่ 2 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การแพทย์แผน
ไทย 

150,000.00 

4 ภกญ. ดร.ปิลันธนา   เลิศสถิตธน
กร 

การพัฒนาต ารับแชมพูและครีมนวดผมจากน้ ามันตะไคร้ที่ผสม
สารยึดติด กรณีศึกษากับปอยผม 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การแพทย์แผน
ไทย 

50,000.00 

5 ดร.กรกฏ  เพ็ชร์หัสณะโยธิน การศึกษาผลกระทบของแป้งเทอรโ์มพลาสติกที่มีต่อสมบตัิ
เชิงกลและอุณหภูมิของพอลิแลคติกแอซิด 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

เคมี
อุตสาหกรรม 

89,650.00 

รวม 437,550.00 
 

 
 
 
 

    



เดือนกรกฏาคม 

ล าดับ รายชื่อผู้รบัทนุวิจัย ชื่อโครงการ คณะ สาขา งบประมาณ 

1 อาจารย์ทิพรักษ์  วงษาดี การผลิตเครื่องดื่มสควอชเสาวรสโดยใช้น้ ามันหอมระเหยจาก
พืชบางชนิดทดแทนสารกันเสีย 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การอาหาร 

50,000.00 

รวม 50,000.00 
รวมทั้งหมด 1,529,550.00 บาท 


