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พันธกิจดานการวิจัย 

ที ่ ปงบประมาณ โครงการ ผูขออนุมัติ งบประมาณ 
1 2561 อบรมการเขียนงานวิจัยทางดานนาฏศิลป อ.ชนิดา  จันทรงาม 4,705 

2 2561 
วิจัยติดตามผลบณัฑิตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

อ.ศรัณย  สรรพศริ ิ 60,000 

3 2561 
การศึกษาความตองการศึกษาตอหลักสตูร   
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาภาษาไทยธรุกิจ 

อ.วาริด  เจรญิราษฎร 20,000 

4 2561 นิทรรศการดิจิทัลศลิปกรรมกรุงธนบุร ี ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง 861,800 

5 2561 
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสารสนเทศในยานกุฎีจีน
ภาคภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 

ผศ.ดร.สมุิตรา ดานพาณิชย 133,000 

6 2561 
การจัดการความรูกลุมอนรุักษปลาสลดิ อําเภอ
บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.ดร.ณัฏฐภรณ เสารยะวิเศษ 134,000 

7 2561 
การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัด
นครปฐม 

อ.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 133,000 
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รายชื่องานวิจัยและงานสรางสรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุ ี

 
ลําดับ

ที ่
รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค รายช่ือเจาของผลงาน งบประมาณ 

1. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ  การทองเที่ยวของตลาด
น้ําภาคกลาง 

อ.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร 445,000 

2. การสรางอัตลักษณผานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑจากตนจากของชุมชน อําเภอพระสมุทรเจดีย 
จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.ณัฐกาญ  ธีรบวกุล 192,000 

3. การสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยรวมสมัย :  วัฏสงสาร อ.ณัฐพร  เพ็ชรเรือง 70,000 

4. การสรางสรรคงานนาฏศิลปไทยเชิงอนุรักษ : ฉุยฉาย
ธนบุร ี

อ.สุนันทา  เกตุเหล็ก 70,000 

5. อิทธิพลศิลปกรรมจีนแบบราชนิยมในวัดไทยฝงธนบุรีสู
การสรางสรรคผลงานจิตรกรรมรวมสมัย 

อ.พัณณภัสสร  ทรัพยประเสร็ฐ 80,000 

6. ขอบกพรองเชิงวัจนปฏิบัติศาสตรในการสื่อสารระหวาง
วัฒนธรรมของชาวจี นที่ พู ดภาษา ไทย ในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 

อ.กฤติกา  ชูผล 60,000 

7. ภาพสะทอนความรุนแรงในผูสูงอายุที่ปรากฏในขาว
หนังสือพิมพไทย 

ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง 50,000 

8. การศึกษาจิตสํานึกในการใหบรกิาร  ของบุคลากรสาย
สนับสนนุวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

นายมานิตย  กุศลคุม 40,000 

9. การศึกษาพื้นที่เชิงนิเวศชุมชนคุงบางกระเจาเพื่อการ
สรางสรรคงานศิลปะติดตั้ งจัดวางเชิงสัมพันธ ใน
สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเข่ือนขันธ 

อ.นิศากร  เพ็ญสมบูรณ 77,000 

10. การสรางอัตลักษณรําโทนของชมุชนบางกอกนอย อ.ชนิดา  จนัทรงาม 74,000 

11. ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสภาพ
ปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิต
และสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

อ.ยุทธศักดิ์  ดีอราม 49,000 

12. การศึกษาปจจัยและแนวทางปองกันตามหลักเบญจศีล
เพื่อสงเสริมการไมกระทําความผิดซ้ําของผูตองขังใน
เรือนจํา จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.ศิลปชัย  ลีลติธรรม 67,000 

13. ปจจัยที่เกี่ยวของกับความตั้งใจสืบสานพระราชปณิธาน
ศาสตรพระราชาในการดํา เนินชีวิตของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

อ.ดร.วงศกร  เพิ่มผล 60,000 

14. การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

อ.สุรียพร  สลับส ี 45,000 

15. การวิเคราะหความเหมือนและ ความแตกตางของ
คําศัพทในภาษาลาวและภาษาคําเมือง 

อ.ดร.มลิวัลย  สุขประเสริฐ 50,000 

16. แนวทางการจัดการศูนยการเรียนรูชุมชน บางปลา อ.ศราวิน  ชิณวงศ 80,000 
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ลําดับ
ที ่

รายช่ืองานวิจัยและงานสรางสรรค รายช่ือเจาของผลงาน งบประมาณ 

17. การศึกษาแนวทางการออกแบบโมชั่นกราฟกเพื่อ
สงเสริมความสามารถในการเรียนรูระบบการออกเสียง              
สัทอักษร 

อ.อามีนะฮ  เบ็ญสะอาด 74,000 

18. การจัดการชุมชนเขมแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ศึกษาศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ตําบล
บางปลา อําเภอบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ 

ผศ.ดร.จันทนา  อนิทฉิม 84,000 

19. การพัฒนาตราสัญลักษณและรูปแบบบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร กรณีศึกษาศูนยการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง หมูที่ 3 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

อ.บงกชรัตน ล้าํเลิศ 87,000 

รวม 1,754,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Annual Report  2018  Faculty of Humanities and Social Sciences Page 68 

อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก 
 

ขอมูลการจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัยงบแผนดิน ป 2561 
สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)  

1 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.  
ทองเจือ เขียดทอง 

นิทรรศการดิจิทัลศลิปกรรมกรุงธนบุร ี 861,800 

2 
อาจารยพิมพงา                    
เพ็งนาเรนทร                    

การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
เชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม 

133,000 

3 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.             
สุมิตรา ดานพาณิชย 

พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสารสนเทศในยานกุฎีจีนภาค
ภาษาอังกฤษเพื่อสงเสรมิการทองเที่ยว  

133,000 

4 
อาจารย ดร.ณฏัฐภรณ             
เสารยะวิเศษ                    

การจัดการความรูกลุมอนรุักษปลาสลดิ อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ 

134,000 

 
 

ชื่อ   : ผูชวยศาสตราจารย ดร.  ทองเจือ เขียดทอง 
หัวขอวิจัย        : นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี 
ไดรับทุนจาก  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ทุนที่ไดรับ  : 861,800 บาท 

 

 
ชื่อ   : อาจารยพิมพงา  เพ็งนาเรนทร 
หัวขอวิจัย   : การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิง              
                      นิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม 
ไดรับทุนจาก  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) 
ทุนที่ไดรับ  : 133,000 บาท 

 
ชื่อ   : ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย 
หัวขอวิจัย   : พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสารสนเทศในยานกุฎีจีนภาคภาษาอังกฤษ 
                      เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
ไดรับทุนจาก  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) 
ทุนที่ไดรับ  : 133,000 บาท 

 

 
ชื่อ   : อาจารย ดร.ณัฏฐภรณ  เสารยะวิเศษ                    
หัวขอวิจัย        : การจัดการความรูกลุมอนุรักษปลาสลิด อําเภอบางบอ  
                      จังหวัดสมุทรปราการ 
ไดรับทุนจาก  : สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
ทุนที่ไดรับ  : 134,000 บาท 

 


