
ภายนอก

งบรายได งบแผนดิน เงินภายนอก

1 การประเมินดัชนีการทํางานของเซลลกระดูก และ

สารชีวเคมีที่เกี่ยวของกับภาวะกระดูกพรุนในผูสูงอายุ

 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 ผูชวยศาสตราจารย ภญ. พิมพร ทองเมือง 20% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 62,880            สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 052/2561

2 การพัฒนาน้ํายากําจัดลูกน้ํายุงลายจากเปลือกเมล็ด

มะมวงหิมพานตเหลือทิ้งสําหรับใชในระดับชุมชน

 ผูชวยศาสตราจารย ภญ. พิมพร ทองเมือง 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 29,670            สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 053/2561

3 แนวทางการดูแลตนเองในการปองกันและควบคุม

ภาวะกระดูกพรุนของผูสูงอายุ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม

 ผูชวยศาสตราจารย ภญ. พิมพร ทองเมือง 20% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 34,540            สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 059/2561

อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง 85%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 235,790          

อาจารยณัฐสินี แสนสุข 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 13,870            

อาจารยธนวัฒน ชัยพงศพัชรา  5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 13,870            

อาจารยวันวิสาข  สายสนั่น ณ อยุธยา 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 13,870            

5 การพัฒนารูปแบบของกลุมชวยเหลือตนเองสําหรับ

การดูแลเบาหวานในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ไมพึ่ง

 

 อาจารยกันตพงษ ปราบสงบ 70%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 308,280          สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 047/2561

6 พฤติกรรมสุขภาพและปจจัยที่เกี่ยวของตอภาวะ

กระดูกพรุนของผูสูงอายุ อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม

 ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภญ.พิมพร ทองเมือง  80%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 230,400          สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 049/2561

อาจารยวันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา 90%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 789,840          

อาจารยธนวัฒน ชัยพงศพัชรา  5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 43,880            

อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 43,880            

อาจารย ดร. พงศมาดา ดามาพงษ  80%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,031,920        

อาจารย ดร.พีรดา ดามาพงษ 20%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 257,980          

อาจารยณัฐสินี แสนสุข 90%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 347,400          

อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 19,300            

นายแพทย ธนูศักดิ์ รังสีพรหม 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 19,300            

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 082/2561

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 054/2561

8 ประสิทธิผลของน้ํามันหอมระเหยสมุนไพรตอ

ความเครียด อารมณความรูสึก และการเปลี่ยนแปลง

ั ื่ ไ   ใ  ั

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 058/2561

หนวยงานที่สนับสนุนทุน เลขที่สัญญาภายใน

4 ผลของการใชโปรแกรมนิทานชวนคิดตอทักษะการ

แกปญหาของเด็กปฐมวัย

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 022/2561

งานวิจัยจากแหลงเงินทุนภายใน  ประจําปงบประมาณ 2561

ลําดับ ชื่อผลงาน

แหลงทุน

ชื่ออาจารยที่เปนเจาของผลงานวิจัย สังกัด 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จํานวนเงิน

7 ผลของการฝกดวยโปรแกรมการเตนลีลาศจังหวะ ชา

ชาชา วอลซ และแทงโกที่มีตอความสุขและ

สมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ



9 รูปแบบการเสริมสรางการเจริญเติบโตเพิ่มความสูง

ดวยการนวดดัดตนตามหลักการแพทยแผนไทยในเด็ก

วัยเรียน





ภายนอก

งบรายได งบแผนดิน เงินภายนอก

10
การศกษาความหลากสกุลของแบคทเรยกรดนาสมท

คัดแยกไดจากน้ําสมสายชหมักจากน้ําตาลโตนด ที่มี
 อาจารยกิตติศักดิ์ แคลว จันทรสุข 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,500              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 219/2561

อาจารย ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล  กิ่งแกว 80% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 16,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยสุรียวรรณ สีลาดเลา 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยธรรมศักดิ์ สายแกว 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ประดับเพชร ครุธชั่งทอง 60% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 12,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล  กิ่งแกว 40% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 8,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ดร. พีรดา ดามาพงษ 80% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 16,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ดร.พงศมาดา ดามาพงษ 20% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 4,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14 การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําปรุงตํารับวังสวนสุนันทา  อาจารย แสงสิทธิ์ กฤษฎี 100%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 20,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 137/2561

15 ผลของสุวคนธบําบัดตอภาวะการนอนไมหลับใน  อาจารย วรรณี พรมดาว 100%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 25,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 141/2561

อาจารย สุวรรณา หัดสาหมัด 70%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 14,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ดร.ธวัช บูรณถาวรสม 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยมุกดา โทแสง 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยอรวรรณ สินไพบูลยเลิศ 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยอาภาภรณ พุฒเอก 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยวันเพ็ญ บัวหอม 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยจิรวัฒน สุดสวาท 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

17 ปจจัยที่มีผลตอภาวะความเครียดของผูสูงอายุ 

  

 อาจารย สลิลทิพย ตันปน 100%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 20,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 225/2561

อาจารย จิรวัฒน สุดสวาท 65%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 13,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ร.อ.นายแพทยพงษศักดิ์ เจริญงามเสมอ 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยประดับเพชร ครุธชั่งทอง 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยพรรณี โรจนเบญจกุล 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยสุวรรณา หัดสาหมัด 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยอรวรรณ สินไพบูลยเลิศ 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยวีณา จันทรสมโภชน 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผลการพัฒนาศักยภาพของผูดูแลผูสูงอายุในการดูแล  อาจารย ดร. ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน 60%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 13,800            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยพรรณี  โรจนเบญจกุล 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

อาจารยธัญญะ  พรหมศร 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

อาจารย ดร.ศิริลักษณ   จิตตระเบียบ 10%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,300              

อาจารยจีราภา  ปญญากําพล 10%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,300              

รองศาสตราจารย พญ.ดวงพร  นะคาพันธุชัย  5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

ศาสตราจารย นพ.ทรงฉัตร  โตษยานนท 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

การศึกษาความแตกตางทางสัณฐานวิทยาของยุงลาย  อาจารย ธนวัฒน ชัยพงศพัชรา 90%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 20,700             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารยวันวิสาข สายสนั่น ณ อยุธยา 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150                

อาจารยวัลลภา วาสนาสมปอง 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150                

19

20 338/2561

275/2561

223/2561

ฐานขอมูลของหมอพื้นบานในการใหความรูและ

ประยุกตใชบริหารจัดการสุขภาพดวยตนเองในสถาน

บริการสาธารณสุขพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา

18



227/2561

ศึกษาความตองการและพฤติกรรมการดูแลรักษา

สุขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนจีนของผูสูงอายุที่

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล  บางนกแขวง 

อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

16

12 037/2561

ปจจยทมความสมพนธกบความเครยดของบุคลากร 

ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอเมือง

สมทรสงคราม  จังหวัดสมทรสงคราม

13  092/2561

029/2561

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองดวยการแพทยแผน

ไทยของผูสูงอายุ จังหวัดสมุทรสงคราม



ภายใน

พฤติกรรมการคัดแยกขยะของนักศึกษาวิทยาลัยสห

เวชศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11 

เลขที่สัญญาลําดับ ชื่อผลงาน

แหลงทุน

ชื่ออาจารยที่เปนเจาของผลงานวิจัย สังกัด 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จํานวนเงิน หนวยงานที่สนับสนุนทุน



ภายนอก

งบรายได งบแผนดิน เงินภายนอก

21 ศึกษาประสิทธิผลการกวาซาจากกะลามะพราวรักษา  อาจารย มุกดา โทแสง 100%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 25,000             มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 367/2561

22 การตรวจสอบองคประกอบทางพฤกษเคม,ี ฤทธิ์ตาน

 

 อาจารย กิตติศักดิ์ แคลว จันทรสุข 95% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 23,750            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 079/2561

23 พฤติกรรมการใชยาสมุนไพรในผูปวยเบาหวานจังหวัด  อาจารย ธรรมศักดิ์ สายแกว 100% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 20,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 142/2561

24 บุคลิกภาพและความสุขของผูสูงอายุกลุมโรคเรื้อรัง  อาจารย จตุพร อุนประเสริฐสุข 100% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 20,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 145/2561

ศึกษาการแพทยแผนจีนรักษาภาวะมีบุตรยาก  อาจารย อรวรรณ สินไพบูลยเลิศ 70% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 14,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ธวัช บูรณถาวรสม 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              

อาจารย มุกดา โทแสง 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              

อาจารย สุวรรณา หัดสาหมัด 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              

อาจารย จิรวัฒน สุดสวาท 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              

อาจารย อาภาภรณ พุฒเอก 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              

อาจารย วันเพ็ญ บัวหอม 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,000              

ฐานขอมูลเรื่องอาหารสุขภาพและการบริหารจัดการ

 

 อาจารย พรรณี โรจนเบญจกุล 65% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 14,950            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย ดร.ทิพยวารินทร เบ็ญจนิรัตน 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,300              

 ร.อ.นายแพทยพงษศักดิ์ เจริญงามเสมอ 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

อาจารย ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแกว 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

อาจารยจตุพร อุนประเสริฐสุข 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

อาจารยจิรวัฒน สุดสวาท 5%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

อาจารยประดับเพชร ครุธชั่งทอง 5% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 1,150               

27 ผลของการเรียนรูโรคหลอดเลือดสมองตีบของ  อาจารย ศุภรัศมิ์  อัศวพรธนภัทร 100%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 23,000            มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 369/2561

อาจารย รสรณรดี ภาคภากร  60%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 12,000            

อาจารยชนกพร ปานจินดา 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

อาจารยเพียงเพ็ญ ภักดีกําจร 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

อาจารยดลพร วงศประสาร 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

อาจารยปภาวี  สุขดี 10% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อจุลชีพของเกลือชนิดตางๆใน  อาจารย สอ.ผลึกพล  ตาบทิพยวรรณ  50%  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 10,000            

อาจารยเพียงเพ็ญ ภักดีกําจร 25% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 5,000             

อาจารยชนกพร ปานจินดา 25% วิทยาลัยสหเวชศาสตร 5,000             

อาจารย ดร. ศุภะลักษณ  ฟกคํา วิทยาลัยสหเวชศาสตร 12,000            

อาจารยนรินทร  กากะทุม วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

อาจารย เสาวรส โพธิเศรษฐ  วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

อาจารยกิ่งแกว แจงสวัสดิ์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

อาจารยนงนุช  บุญแจง วิทยาลัยสหเวชศาสตร 2,000              

เลขที่สัญญาภายใน

30

29

การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพดวยศาสตร

การแพทยแผนไทยเพื่อปองกันโรคเบาหวาน

ชนิดที่ 2



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

394/2561

399/2561

หนวยงานที่สนับสนุนทุน

25

26

28 ความชุกและปจจัยที่สัมพันธกับภาวะนอนไมหลับของ

วัยรุนไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

330/2561

372/2561

317/2561

ลําดับ ชื่อผลงาน

แหลงทุน

ชื่ออาจารยที่เปนเจาของผลงานวิจัย สังกัด 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา จํานวนเงิน


	ปีงบ 2561

