


คํานํา 
  
 ในปงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานและ
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือใหบรรลุนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และไดมีการรวบรวมสถิติ  
การดําเนินงาน กิจกรรม รวมถึงการประมวลภาพกิจกรรมไวในรายงานประจําป 2560 
 ในรายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป 2560 ไดนําเสนอขอมูล ไดแก 
ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงสรางการบริหารงาน แผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ขอมูลบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอมูลงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ 
และขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR 17) ประจําปการศึกษา  
พ.ศ. 2559 
 ขอมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยในการวางแผนและกําหนด
นโยบายการดําเนินงาน รวมถึงเปนหลักฐานท่ีสําคัญสําหรับสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชเปน
หลักฐานแสดงตามตัวชี้วัดตาง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปเลมนี ้
จะเปนประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสืบไป 
 
 

                                                                
           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนารถ ดวงอุดม) 
              ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประวัติความเปนมาสถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ประวัติความเปนมาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2524         

โดยในขณะนั้น มีชื่อวา ศูนยวิจัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  

 ป พ.ศ. 2528 ยุบรวมหนวยงาน 2 หนวยงานเขาดวยกัน คือ ศูนยฝกอบรมและบริการ

วิชาการ กับ ศูนยวิจัย เปนศูนยวิจัยและบริการวิชาการ อันเปนผลจากการแกไข พรบ. วิทยาลัยครู พ.ศ. 

2518 

 ป พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใช พรบ. สถาบันราชภัฏ ตาม พรบ. ฉบับนี้  ได มีการ

เปลี่ยนแปลงหลายสวนทําใหศูนยวิจัยและบริการการศึกษาเปลี่ยนชื่อเปนสํานักวิจัยและบริการการศึกษา  

 ป พ.ศ. 2542 ไดมีการประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีการแบงสวนราชการใหมพรอม

กับการเปลี่ยนชื่อบางสวนราชการ ศูนยวิจัยและบริการการศึกษา จึงเปลี่ยนเปน สํานักวิจัยและบริการ

วิชาการ 

 ป พ.ศ. 2547  ไดมีการประกาศใช พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทําใหสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

เปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมมีฐานะเปนนิติบุคคลและมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง โดย

สํานักวจิยัและบริการวิชาการ ปรบัเปลี่ยนเปน สถาบันวิจัยและพัฒนา จนถึงปจจุบัน 

 

ตําแหนงผูบริหารตามลําดับ 

 พ.ศ. 2524-2528    ดร.อํานวย     เลิศชยันตี  หัวหนาศูนยวิจัย 

 พ.ศ. 2528-2532    ดร.กฤตยา  อารยะศิริ  หัวหนาศูนยวิจัยและบริการการศึกษา 

 พ.ศ. 2532-2536   ผศ. ศิริกุล  ผลิศักดิ์  หัวหนาศูนยวิจัยและบริการการศึกษา 

 พ.ศ. 2536-2538   ผศ.ศิริกุล  ผลศัิกดิ์  หัวหนาศูนยวิจัยและบริการการศึกษา 

 พ.ศ. 2538-2542   ผศ.ศิริกุล  ผลิศักดิ์  หัวหนาสํานักวิจัยและบริการการศึกษา 

 พ.ศ. 2542-2546   ผศ.ศิริกุล  ผลิศักดิ์  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

 พ.ศ. 2546-2548   รศ.ดร.นภาพร   สิงหทัต  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

 พ.ศ. 2548-2550  รศ.ดร.นงเยาว   จันทราช  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 พ.ศ. 2550-2554  ผศ.ดร.ปญญา ธีระวิทยเลิศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 พ.ศ. 2554-2558  ผศ.ดร.ปญญา ธีระวิทยเลิศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 พ.ศ. 2558-ปจจุบัน ผศ.ดร.วรนารถ ดวงอุดม ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
 

 1. ปรัชญา (Philosophy)   
   “พัฒนาการวิจัย สรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ ท่ีตอบสนองความตองการของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนทองถ่ิน” 

 

  2. วิสัยทัศน (Vision) 
      “เปนศูนยกลางการวิจัย การสรางนวัตกรรม และบริการวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ิน” 
 

 3. พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยดวยหลกัธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
  3. การพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนเมือง 
  4. สงเสริมสนับสนุนการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ินและชุมชนเมือง 
  5. สงเสริมสนับสนุน เครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

 6. สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 
  7. สงเสริมสนับสนุนงานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

 

  4. เอกลักษณของสถาบันวิจัยและพัฒนา (Uniqueness) 
  “เปนหนวยงานท่ีสรางและพัฒนานักวิจัยท่ีมีจรรยาบรรณนักวิจยั และพัฒนางานวิจัยท่ี
นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม” 
 
 

  5. คานิยมรวม 
  “มีจิตบริการสานสัมพันธ เพ่ือคุณภาพงานท่ีดี” 
 

  6. รายละเอียดเชิงยุทธศาสตร 
  แผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2561-2565 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร และ 18 
กลยุทธ โดยมีรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการ 
เปาประสงค  
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารและจัดการงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัด 
1.1 รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.2 ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.3 จํานวนขอบังคับ ระเบียบ ประกาศดานการวจิัยท่ีไดรับการปรับปรุง 
1.4 จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานการวิจัย และการบริการวิชาการท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
1.5 รอยละของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการพัฒนา 
1.6 รอยละของงานวิจัยท่ีสําเร็จตามสัญญารับทุน 
กลยุทธ 
1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
  1.2 ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
  1.3 พัฒนาฐานขอมูล สารสนเทศดานการวิจัยและการบริการวิชาการ  
  1.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  1.5 การกํากับ ติดตามงานวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และ
ชุมชน การผลิตครู การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เปาประสงค 
1. ทองถ่ิน ชมุชน และคุณภาพการศึกษาไดรับการพัฒนาจากงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวช้ีวัด 
 2.1 รอยละบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาเปนนักวิจัยท่ีมีความสามารถตอจํานวนอาจารยประจํา

และนักวิจัยประจํา 
2.2  รอยละผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนทองถ่ิน การผลิตและ

พัฒนาครู ตอจาํนวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 
2.3  จํานวนโครงการวิจัยนวัตกรรมท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก 
2.4  จํานวนโครงการวิจัย นวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
กลยุทธ 

  2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสูการเปนนักวิจัยท่ีมีความสามารถสูง 
  2.2 สนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการทองถ่ินและชุมชน การผลิตครู 
การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  2.3 สงเสริมใหมีการแสวงหาทุนอุดหนุนการวิจัย นวัตกรรมท่ีหลากหลาย 
  2.4 การสรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณเพ่ิมข้ึนท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 
  2.5 สงเสริมการทําวิจัยและนวัตกรรมในเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนการนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชนอยางเปน
รูปธรรม 

เปาประสงค  
1. ผลงานวิจัยไดนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
ตัวช้ีวัด 
3.1 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
3.2 จํานวนเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม 
3.3 ระดับคุณภาพของวารสารจันทรเกษมสารท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานตามศูนยดัชนีการ

อางอิงวารสารไทยในกลุมฐาน 1 (TCI 1)  
3.4 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชตอบสนองความตองการชุมชน 
3.5 จํานวนผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนตอยอดใน 4 มิติ : เชิงนโยบาย เชิงพาณิชย เชิง

วิชาการ เชิงสังคม 
 กลยุทธ 
  3.1 สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
  3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการใชงานวิจัยและนวัตกรรม 
  3.3 ยกระดับคุณภาพวารสารจันทรเกษมสาร 
  3.4 สงเสริมการนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนและตอยอดใน 4 มิติ 
: เชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย เชิงวิชาการ  เชิงสังคม 
 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการบริการวิชาการบนฐานความตองการของทองถ่ิน และชุมชน 

เปาประสงค  
1. การบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
ตัวช้ีวัด 
4.1 รอยละของความพึงพอใจตอการบริการวิชาการ 
4.2 รอยละของครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับความรู ความสามารถและนําไปใชประโยชน 
4.3 รอยละของชุมชน หรือกลุมเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ หรือคุณภาพ

ชีวิตและนําไปใชประโยชน 
กลยุทธ 

  4.1 สงเสริม การบริการวิชาการตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชนและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ 

4.2 สงเสริมการจัดการบริการวิชาการเพ่ือหารายไดของมหาวิทยาลัย 
 4.3 สรางความรวมมือในการบริการวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน หนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
 4.4 บูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการแบบมีสวนรวมระหวาง
มหาวิทยาลัยกับภาครัฐและภาคเอกชน 
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- หนวยสารบรรณและธุรการ 
- หนวยนโยบายและแผน 
- หนวยการเงินและพัสด ุ
- หนวยประกันคณุภาพการศึกษา 
- หนวยฐานขอมูลและประมวลผล 
 
 

 

- หนวยเผยแพรผลงานวิจยัและ                
  นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 

 

- หนวยประสานทุนวิจยั 
- หนวยพัฒนาและสงเสรมิงานวิจยั 
- หนวยติดตามและประเมินผลการวิจัย 
 
 

 

งานบริหารงานท่ัวไป  
 

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย  
 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 

 

งานเผยแพรผลงานวิจัย 

  
 

สํานักงานผูอํานวยการ  
 

 

งานบริการวิชาการ 
  

 
- หนวยบริการวิชาการและฝกอบรม 
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กรอบอัตรากําลังตามโครงสรางการแบงสวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- นักวิจัย (3) 
- เจาหนาท่ีวิจัย (1) 
- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (1) 

 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 
 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร (1) 

 

งานบริหารงานท่ัวไป (หน.1) 
(4 คน) 

 

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย (หน.1) 
(6 คน) 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 
 

 

งานเผยแพรผลงานวิจัย (หน.1) 
(3 คน) 

  
 

สํานักงานผูอํานวยการ (1) 
 

 

งานบริการวิชาการ (หน.1) 
(3 คน) 

  
 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 
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คณะผูบริหารและบุคลากร 

 

คณะผูบริหาร 

 1. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี    ไชยศุภรากุล  อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไสว    ฟกขาว  รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนารถ  ดวงอุดม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4. ดร.เทวิกา    ประดิษฐบาทุกา รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

 5. ดร.จิตตานันท   สิทธิสาร  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประธานกรรมการ 

 2. ดร.จิตตานันท   สิทธิสาร  รองประธานกรรมการ  

 3. ศาสตราจารย ดร.ฐาปนา   บุญหลา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 4. นายกฤษณธวัช   นพนาคีพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  

 5. นายวิมล   มิระสิงห  กรรมการ 

 6. นางสาวกรวิกา   สุทธิโอฬาร  กรรมการ 

 7. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 

 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  

 1. อธิการบดี   ประธานกรรมการ 

 2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและพัฒนา   รองประธานกรรมการ 

 3. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร  กรรมการ 

 4. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

 5. ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 

 6. ผูแทนคณะเกษตรและชีวภาพ  กรรมการ 

 7. ผูแทนคณะศึกษาศาสตร  กรรมการ 

 8. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก สายวิทยาศาสตร   กรรมการ 

 9. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

 10. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 

 11. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 

8 รายงานประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม         
 

เจาหนาท่ีประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. นางอัจฉรา บางสุวรรณ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 2. นางสาวสุดารัตน   จอมคําสิงห นักวิจัย ชํานาญการ  

 3. นายวิมล   มิระสิงห นักวิจัย 

 4. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 

 5. นางสาววัทนพร   รอดแสวง นักวชิาการศึกษา 

 6. นางสาวกรวิกา   สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 7. นางสาวยวงทอง   มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 8. นางสาววิลาวัลย   มวงเสน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 9. นายวีระพงศ   คงนาม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 10. นายวิศรุต   พิพิธกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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พันธกิจดานการวิจัย 

 

 การดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ซ่ึงทําหนาท่ีเปนศูนยกลางการบริหารและประสานงานดานการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต 

รวมท้ังใหคําปรึกษา จัดหา และบริการขอมูลการวิจัย ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการ

พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยและ

สังคมสวนรวมมากยิ่งข้ึน การวิจัยเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยควบคูไปกับการเรียนการสอน  

เปนลักษณะการสงเสริมและการสนับสนุนการวิจัยใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาไดพัฒนาความรู 

ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย นโยบายของมหาวิทยาลัยดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเนน

สงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ความสามารถนํามาแกปญหาของชุมชนและสังคม พรอมสราง

นักวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนเลิศทางการวิจัยระดับประเทศและนานาชาติ 

ในปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการ

ดําเนินงานวิจัย ดานตาง ๆ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและ

แหลงทุนภายนอก จํานวน 96 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้น 26,589,279 บาท โดยจําแนกเปนแหลงทุน

ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 91 โครงการ เปนเงิน 19,373279,879 บาท  และแหลงทุนภายนอก

มหาวิทยาลัย จํานวน 6  โครงการ เปนเงิน  7,217,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. จํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน 
 

ตารางท่ี 1 จํานวนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ 2560 จําแนกตาม

แหลงทุน 
 

แหลงทุน จํานวน

โครงการ 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

รอยละ 

1. แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 91 19,372,279 72.86 

   1.1 แหลงทุนงบประมาณแผนดิน 19   11,701,800 44.01 

   1.2 แหลงทุนงบประมาณเงินรายได 72   7,670,479 28.85 

2. แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย   6   7,217,000 27.14 

รวม 97 26,589,279 100.00 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันท่ี 30 กันยายน 2560 
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แผนภูมิท่ี 1  แหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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2. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จําแนกตามหนวยงาน 
 

ตารางท่ี 2 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จําแนกตามหนวยงาน 

ท่ี หนวยงาน 
ทุนภายใน 

(บาท) 

ทุนภายนอก 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 1,791,280 140,300 1,931,580 

2 คณะวิทยาศาสตร 5,228,899 1,820,000 7,048,899 

3 คณะวิทยาการจัดการ 2,244,935 1,520,000 3,764,935 

4 คณะศึกษาศาสตร 2,677,526 1,939,700 4,617,226 

5 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3,186,346 - 3,186,346 

6 วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 550,000 -   550,000 

7 ศูนยการศึกษาจันทรเกษม – ชัยนาท - 1,797,000 1,797,000 

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3,693,293 - 3,693,293 

รวม 19,372,279 7,217,000 26,589,279 
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3. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย 
 

ตารางท่ี 3 งบประมาณสนบัสนุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 

ท่ี แหลงทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

1 งบประมาณแผนดิน 19 11,701,800 

2 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับบุคลากร 

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
21 5,115,479 

3 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามนโยบายอธิการบด ี 6 1,500,000 

4 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 7 420,000 

5 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารยท่ีเขาสู

ตําแหนงวิชาการ 

1 60,000 

6 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับคณะ 2 400,000 

7 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา 35 175,000    

รวม 91 19,372,279 

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

8 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 420,000 

9 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2,640,000 

10 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดชัยนาท 1 1,797,000 

11 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1 1,660,000 

12 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ 1 700,000 

รวม 6 7,217,000 

รวมท้ังส้ิน 97 26,589,279 
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3.1 แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

 3.1.1 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน 

 ตารางท่ี 4 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามหนวยงาน 
 

คณะ จํานวนโครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

รอยละของ 

จํานวนเงิน 

คณะเกษตรและชีวภาพ 3 1,450,980 12.40 

คณะวิทยาศาสตร 6 2,757,132 23.56 

คณะวิทยาการจัดการ 1   375,300 3.21 

คณะศึกษาศาสตร 4   1,577,890 13.48 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2   1,847,205 15.79 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก - - - 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 3,693,293 31.56 

รวม 19 11,701,800 100.00 

 

 3.1.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได สําหรับบุคลากรสายวิชาการและ 

สายสนับสนุนวิชาการ 

 ตารางท่ี 5 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได ปงบประมาณ 2560 สําหรับ

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 200,000 3.91 

คณะวิทยาศาสตร 5 1,606,767   31.41 

คณะวิทยาการจัดการ 5   1,159,635 22.67 

คณะศึกษาศาสตร 2 379,936 7.43 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 7 1,219,141 23.83 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 1 550,000 10.75 

รวม 21 5,115,479 100.00 
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 3.1.3 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได ตามนโยบายอธิการบดี 

 ตารางท่ี 6 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได ปงบประมาณ 2560 ของ

มหาวิทยาลัยตามนโยบายอธิการบดี 
 

คณะ 
จํานวน

โครงการ 

มจษ.สมทบ รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 140,300 9.35 

คณะวิทยาศาสตร 2 680,000 45.33 

คณะวิทยาการจัดการ 2 400,000 26.67 

คณะศึกษาศาสตร 1 279,700 18.65 

รวม 5 1,500,000 100.00 
 

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) โดยมีขอกําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตองสมทบงบประมาณในสนับสนุนทุนวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงนําเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบายอธิการบดี 

สมทบใหกับโครงการวิจัยดังกลาวจํานวนเงิน 1,500,000 บาท และสํานักงานกองทุนสนับสนุน 

การวิจัยสมทบ จํานวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,000,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษมไดดําเนินการโอนงบประมาณ จํานวน 1,500,000 บาท ไปยังสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดสรรทุนวิจัยใหกับนักวิจัยเสร็จ

เรียบรอย 

 

 3.1.4 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได สําหรับนักวิจัยรุนใหม 
 

 ตารางท่ี 7 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได ปงบประมาณ 2560 ของ

มหาวิทยาลัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม 
 

ประเภท จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร 2 120,000 28.57 

คณะศึกษาศาสตร 3 180,000 42.86 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 120,000 28.57 

รวม 7 420,000 100.00 
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 3.1.5 งบประมาณสนับสนุนทุนโครงการวิจัยวิจัยจากเงินรายได สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนง

วิชาการ 

 ตารางท่ี 8 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินรายได ปงบประมาณ 2560 

สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงวิชาการ 
 

 

 3.1.6 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินรายได สําหรับคณะ 

 ตารางท่ี 9 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินรายได ปงบประมาณ 2560 

สําหรับคณะ 
 

 

 3.1.7 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินรายได สําหรับนักศึกษา 
 

 ตารางท่ี 10 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยทุนวิจัยจากเงินรายได ปงบประมาณ 

2560 สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  

 

 

 

 

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะศึกษาศาสตร 1 60,000 100.00 

รวม 1 60,000 100.00 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะวิทยาการจัดการ 1 200,000 50.00 

คณะศึกษาศาสตร 1 200,000 50.00 

รวม 2 400,000 100.00 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร 13 65,000 37.14 

คณะวิทยาการจัดการ 22 110,000 62.86 

รวม 35 175,000 100.00 
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3.2 แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 3.2.1 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  ตารางท่ี 11 งบประมาณสนบัสนุนโครงการวิจัยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะวิทยาการจัดการ 1 420,000 100.00 

รวม 1 420,000 100.00 

 

 3.2.2 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 

 ตารางท่ี 12 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) 
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  - 140,300 5.31 

คณะวิทยาศาสตร 2 1,820,000 68.94 

คณะวิทยาการจดัการ - 400,000 15.15 

คณะศึกษาศาสตร - 279,700 10.59 

รวม 2 2,640,000 100.00 

 

หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) โดยมีขอกําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตองสมทบงบประมาณในสนับสนุนทุนวิจัย 

นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงนําเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบายอธิการบดี 

สมทบใหกับโครงการวิจัยดังกลาวจํานวนเงิน 1,500,000 บาท และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สมทบ จํานวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,000,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษมไดดําเนินการโอนงบประมาณ จํานวน 1,500,000 บาท ไปยังสํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดสรรทุนวิจัยใหกับนักวิจัยเสร็จเรียบรอย 

**จึงไมนับโครงการซํ้ากับเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบายอธิการบดี 
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 3.2.3 งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 

 ตารางท่ี 13 งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดชัยนาท 
 

หนวยงาน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

ศูนยการศึกษาจันทรเกษม – ชัยนาท 1 1,797,000 100.00 

รวม 1 1,797,000 100.00 

 

 3.2.4 งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

 ตารางท่ี 14 งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะศึกษาศาสตร 1 1,660,000 100.00 

รวม 1 1,660,000 100.00 

 

 3.2.5 งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 

 ตารางท่ี 15 งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะวิทยาการจัดการ 1 700,000 100.00 

รวม 1 700,000 100.00 
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4. สรุปการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
 

 4.1 สรุปการใชจายงานบริหารงานวิจัย งบประมาณแผนดินจําแนกตามโครงการ 
 

แผนงาน            ภารกิจพ้ืนฐาน 

ผลผลิต             ผูสําเรจ็การศึกษาดานวิทยาศาตรและเทคโนโลย ี

หนวยงาน          สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

โครงการท่ี 1 จัดทําวารสารจันทรเกษมสาร 120,000.00 119,490.00 510.00 99.58 

โครงการท่ี 2 โครงการบริหารจัดการงานสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

180,000.00 179,977.21 22.79 99.99 

รวมท้ังสิ้น 300,000.00 299,467.21 29.28 99.82 

  

4.2 สรุปการใชจายงานบริหารงานวิจัย งบประมาณเงินรายได จําแนกตามโครงการ 
 

แผนงาน             ภารกิจพ้ืนฐาน 

ผลผลิต              สนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 

หนวยงาน           สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

โครงการ/กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

โครงการท่ี 1  จัดหาครุภณัฑประจําสํานักงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

46,000.00 45,999.30 0.70 100.00 

โครงการท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

85,500.00 46,387.00 39,113.00 54.25 

โครงการท่ี 3 จัดทําแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561-2565 

69,860.00 69,200.00 660.00 99.06 

โครงการท่ี 4 จัดทําแผนงานประจาํปงบประมาณ 

2560 

4,160.00 4,160.00 - 100.00 

โครงการท่ี 5 การพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

4,480.00 4,000.00 480.00 89.29 

รวมท้ังสิ้น  510,000.00  469,213.51   40,786.49  92.00 
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 4.3 สรุปการใชจายงบประมาณรายจายทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจําปงบประมาณ 2560 
 

แผนงาน         วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต          ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

โครงการ         จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหแกบุคลากรและนักศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป 5,000,000.00 3,647,798.00 1,352,202.00 36.48 

 5กิจกรรมท่ี 2 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 

500,000.00 60,000.00 440,000.00 0.60 

กิจกรรมท่ี 3 ทุนอุดหนุนการวิจัยตามนโยบายอธิการบด ี 1,500,000.00 1,500,000.00 - 15.00 

กิจกรรมท่ี 4 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักวิจยัรุนใหม 500,000.00 420,000.00 80,000.00 4.20 

กิจกรรมท่ี 5 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับคณะ 1,200,000.00 400,000.00 800,000.00 4.00 

กิจกรรมท่ี 6 ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับนักศึกษา 

กองทุนวิจัย 

300,000.00 175,000.00 125,000.00 1.75 

 11กิจกรรมท่ี 7 สมทบเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

1,000,000.00 1,000,000.00 - 10.00 

รวมท้ังสิ้น 10,000,000.00 7,202,798.00 2,797,202.00 72.03 

 

4.4 สรุปการใชจายงานบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2560 
 

โครงการท่ี 1 บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 
 

แผนงาน         แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต          ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 บริหารจัดการงานบริการวิชาการ 80,000.00 8559.30 71,440.00 10.69 

รวมท้ังสิ้น 80,000.00 8559.30 71,440.00 10.69 
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โครงการท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารสํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพราว  

                   และชุมชนจังหวัดชัยนาท 
 

แผนงาน         แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต          ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ        ประชุมเชิงปฏิบัติการสํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจักร ชุมชนเขตลาดพราว  

                   และชุมชนจังหวัดชัยนาท 

หนวยงาน       สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสํารวจความ

ตองการบริการวิชาการของชุมชนเขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

23,000.00 10,922.25 12,077.75 47.48 

กิจกรรมท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสํารวจความ

ตองการบริการวิชาการของชุมชนเขตลาดพราว 

กรุงเทพมหานคร 

23,000.00 10,922.25 12,077.75 47.48 

กิจกรรมท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสํารวจความ

ตองการบริการวิชาการของชุมชนจังหวัดชัยนาท 

54,000.00 21,002.25 32,997.75 38.89 

รวมท้ังสิ้น 100,000.00 42,846.75 57,153.25 42.84 

 

โครงการท่ี 3 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
 

แผนงาน          แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต           ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนบริการ

วิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

20,000.00 - - - 

รวมท้ังสิ้น 20,000.00 - - - 
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โครงการท่ี 4 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดทําคูมือบริการวิชาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม    
 

แผนงาน          แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต           ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําคูมือบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม    

20,000.00 - - - 

รวมท้ังสิ้น 20,000.00 - - - 

 

 

โครงการท่ี 5 การนําเสนอผลงานการบริการวิชาการของระดับคณะและมหาวิทยาลัย     
 

แผนงาน          แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต           ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         การนําเสนอผลงานการบริการวิชาการของระดับคณะและมหาวิทยาลัย     

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 การนําเสนอผลงานการบริการวิชาการ

ของระดับคณะและมหาวิทยาลัย     

70,000.00 - - - 

รวมท้ังสิ้น 70,000.00 - - - 
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โครงการท่ี 6 ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

แผนงาน          แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต           ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 ติดตามและประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

11,000.00 

 

5,250.00 

 

5,750.00 47.72 

กิจกรรมท่ี 2 ติดตามและประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชนเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

11,000.00 

 

4,200.00 

 

6,800.00 38.18 

กิจกรรมท่ี 3 ติดตามและประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการแกชุมชนจังหวัดชัยนาท ปงบประมาณ   

พ.ศ. 2560 

68,000.00 7,840.00 

 

60,160.00 11.52 

รวมท้ังสิ้น 90,000.00 17,290.00 72,710.00 19.21 

 

โครงการท่ี 7 ประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดการความรูดานการบริการวิชาการ 
 

แผนงาน          แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต           ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรูดานการบริการวิชาการ 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู

ดานการบริการวิชาการ 

15,000.00 

 

- - - 

รวมท้ังสิ้น 15,000.00 - - - 
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โครงการท่ี 8 บริการวิชาการแกชุมชนจตุจักร ชุมชนลาดพราว กรุงเทพมหานคร และชุมชนจังหวัด

ชัยนาท   

 กิจกรรมท่ี 8.1 สรุปการใชจายการบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2560 

จําแนกตามโครงการ (เขตพ้ืนท่ีเขตจตุจักร) 
 

แผนงาน         แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต          ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         บริการวิชาการแกชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิม

มูลคาพืชสมุนไพรและพัฒนาชองทางการจัดจําหนาย

ผลิตภณัฑ 

30,482.00 25,800.69 4,681.31 84.64 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปญญาสู

นวัตกรรมการออกแบบของชุมชน 

23,880.00 22,276.15 1,603.85 93.28 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสาํหรบัคร ู

34,556.00 30,341.07 4,214.93 87.80 

กิจกรรมท่ี 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแนวทาง

ศาสตรพระราชา 

39,959.00 36,981.50 2,977.50 92.54 

รวมท้ังสิ้น 128,877.00 115,399.41 13,477.59 89.54 
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 กิจกรรมท่ี 8.2 สรุปการใชจายการบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2559 

จําแนกตามโครงการ (เขตพ้ืนท่ีเขตลาดพราว) 
 

แผนงาน         แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต          ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         บริการวิชาการแกชุมชนเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสาํหรบัคร ู

47,420.00 24,021.22 23,398.78 50.65 

กิจกรรมท่ี 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝกอาชีพ

การทําอาหารเพ่ือสุขภาพ 

20,855.00 20,022.10 832.90 96.00 

รวมท้ังสิ้น 68,275.00 44,043.32 24,231.68 64.50 

 

 กิจกรรท่ี 8.3 สรุปการใชจายงบประมาณงานบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณจําแนกตามโครงการ (พ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท) 
 

แผนงาน         แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรยีนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต          ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         บริการวิชาการแกชุมชนจังหวัดชัยนาท 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถายทอด

เทคโนโลยีระบบนํ้าหยดเพ่ือการเกษตร 

35,956.00 34,772.05 1,183.95 96.70 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิม

มูลคาพืชสมุนไพรและพัฒนา   ชองทางการจัด

จําหนายผลิตภัณฑ 

42,309.00 36,868.13 5,440.87 87.14 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสาํหรบัคร ู

19,697.00 19,696.08 0.92 99.99 

รวมท้ังสิ้น 97,962.00 91,336.26 6,625.74 93.23 
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โครงการท่ี 9 การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรยีนการสอนและการวิจยั     
 

แผนงาน          แผนงานรองยกระดับคณุภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

ผลผลิต           ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจยั     

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 การบูรณาการการบริการวิชาการกับ

การเรยีนการสอนและการวิจัย     

89,600.00 

 

- - - 

รวมท้ังสิ้น 89,600.00 - - - 
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินกิจกรรมในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 

1. การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  

 1.1 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จาํนวน 5 ครั้ง 

 1.2 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย จํานวน 12 ครั้ง  

 1.3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 4 ครั้ง 

 1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย/งบประมาณการวิจัย จํานวน 17 ครั้ง 

 1.5 ประชุมคณะจัดต้ังคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จํานวน 2 ครั้ง 

 1.6 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 1 ครั้ง 

 1.7 ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานวารสารจันทรเกษมสาร จํานวน 7 ครั้ง 

 1.8 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย สายวิทยาศาสตร  

สายสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 ครั้ง 

 1.9 การประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

จํานวน 4 ครั้ง 

 1.10 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จํานวน 4 ครั้ง  

 1.11 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนางานบริการวิชาการ จํานวน 3 ครั้ง 
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2. การอบรม / สัมมนาดานการวิจัย 

 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 

จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

เรื่อง การจดัทําแผนงานประจําป

งบประมาณ 2560 

 

8-9 ธันวาคม 2559 หองประชุม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

4,160 13 

2. โครงการสงเสริมการวิจัยใน

อุดมศึกษาและพัฒนา

มหาวิทยาลัยแหงชาติ 

 

2-4 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี 

18,620 9 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การติดตามความกาวหนา

งานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการ

วิจยั ประจําป 2558-2559 

 

8-10 มีนาคม 2560 โรงแรมเดอะ 

กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ 

จังหวัดนครราชสีมา 

316,216 44 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

24 มีนาคม และ 29 มิถุนายน 

2560 หองประชุมสถาบันวิจัย

และพัฒนา ชั้น 7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

2,080 13 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย 

 

27-28 พฤษภาคม 2560 หอง

ประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

30,190 22 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การวิจัยกับทรัพยสินทาง

ปญญา 

18 กรกฎาคม 2560 หองประชุม

จันทรา – กาญจนภิเษก  ชั้น 8 

อาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

 

8,520 24 

7. โครงการจัดทําแผนกลยุทธ 24-26 กรกฏาคม 2560 โรงแรม 89,250 17 
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โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 

จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 

ป พ.ศ.2561 – 2565  

ชลจันทร พัทยา รีสอรท จังหวัด

ชลบุร ี

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การติดตามความกาวหนา

งานวิจัยและการเขียนบทความ

วิจัย 

9-11 สิงหาคม 2560 แซนด ดูนส 

เจาหลาว บีช รีสอรท 

 

362,995 56 

9. โครงการมหกรรมงานวิจัย

แหงชาติ 2560 

23-24 สิงหาคม 2560 โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด และ บางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัล

เวิลด 

128,956 443 

10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัย 

24-26 สิงหาคม 2560 

โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัล ครูล 

พัทยา จังหวัดชลบุร ี

517,070.10 86 

 

3. การใหบริการสารสนเทศการวิจัย 

 3.1 การบริการขอมูลสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวยขอมูล

โครงการวิจัย แหลงทุนวิจัย ครุภัณฑวิจัย ผลงานเผยแพรของคณาจารย บริการขอมูลการวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแกผูท่ีสนใจ 

 3.2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําและเผยแพรขอมูล

ทางเว็บไซต โดยขอมูลในเว็บไซตประกอบไปดวยขอมูลเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา อันไดแก การ

แบงสวนงาน บุคลากร นอกจากนี้ยังมีขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย

แบบฟอรมตาง ๆ ท่ีใชในข้ันตอนการขอทุนวิจัย ระบบสืบคนงานวิจัย การประชาสัมพันธเก่ียวกับแหลง

ทุนวิจัยภายในและภายนอก การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในการประชุมวิชาการตาง ๆ และภาพถาย

กิจกรรมโครงการวิจัยท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดข้ึน 
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 3.3 การจัดทําเอกสารสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา

เอกสารสารสนเทศจํานวน 3 เลม คือ 

                 3.3.1 รายงานประจําป 2559 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพรในเว็บไซต

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

                 3.3.2 วารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 22 ฉบับท่ี 43 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2559) 

                 3.3.3 วารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 23 ฉบับท่ี 44 (มกราคม–มิถุนายน 2560) 
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4. ภาพกิจกรรมการอบรม/สัมมนาดานการวิจัย 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจัดกิจกรรมการอบรมและเผยแพรผลงานการวิจัยในป 

2560 ท้ังหมด 10 กิจกรรม รายละเอียดมีดังนี้ 

 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 2560  
เม่ือวันท่ี 8-9 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 

 

 

 

 

 
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 2-4 มีนาคม 

2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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กิจกรรมท่ี 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความกาวหนางานวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุน

การวิจัย ประจําป 2558-2559 เม่ือวันท่ี 8-10 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอรท  

เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2560 และวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

32 รายงานประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม         
 

กิจกรรมท่ี 5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เม่ือวันท่ี 27-28 

พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

 

 

 

 
 

 

 

กิจกรรมท่ี 6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยกับทรัพยสินทางปญญา เม่ือวันท่ี 18 

กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมจันทรา – กาญจนภิเษก  ชั้น 8 อาคาร 15 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
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กิจกรรมท่ี 7 โครงการจัดทําแผนกลยุทธสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 5 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2561 – 2565 เม่ือวันท่ี 24-26 กรกฏาคม 2560 ณ โรงแรมชลจนัทร พัทยา รีสอรท จังหวัดชลบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามความกาวหนางานวิจัยและการเขียน

บทความวิจัย เม่ือวันท่ี 9-11 สิงหาคม 2560 ณ แซนด ดูนส เจาหลาว บีช รีสอรท จังหวัดจันทบุรี 
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กิจกรรมท่ี 9 โครงการมหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2560 เม่ือวันท่ี 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประจําป 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   35 
 

พันธกิจดานการบริการวิชาการ 
 

 จากการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ในพันธกิจดานการบริการวิชาการทาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหบริการวิชาการใน 3 พ้ืนท่ี ไดแก เขตจตุจักร เขตลาดพราว และจังหวัด

ชัยนาท โดยรายละเอียดการบริการวิชาการมีดังนี ้

 

1. กิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวน

ผูเขารวม 

(คน) 

งบประมาณ 

ท่ีใช (บาท) 

รอยละ 

ความ 

พึงพอใจ 

คณะ 

รวมจัดกิจกรรม 

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนเขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร   

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การเพ่ิมมูลคา

พืชสมุนไพรและพัฒนาชอง

ทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

24 มิ.ย. 60 

ณ ชุมชนเคหะสถาน

เจริญชัย  เขตจตุจักร         

กรุงเทพมหานคร                              

31 คน 25,800.69 94 

(มากท่ีสุด) 

-เกษตรและ

ชีวภาพ 

-วิทยาการจัดการ 

-วิทยาลัย

การแพทย

ทางเลือก 

กิจกรรมท่ี 2  อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง ภูมิปญญาสู

นวัตกรรมการออกแบบของ

ชุมชน 

18 มิ.ย. 60 

ณ ชุมชนเคหะสถาน

เจริญชัย  เขตจตุจักร         

กรุงเทพมหานคร                              

34 คน 22,267.15 88 

(มาก) 

วิทยาศาสตร 

 

กิจกรรมท่ี 3  อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับคร ู

19 – 20 มิ.ย. 60 

ณ หองประชุมครุ

สัมมนา 3 ช้ัน 3  

คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จันทรเกษม          

20 คน 30,341.07 87  

(มาก) 

-มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

-ศึกษาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 4  อบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การจัด

ประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยตามแนวทางศาสตร

พระราชา 

22 -23 ก.ค. 60 

ณ มูลนิธิเด็กออนในสลมั 

ในพระอุปถัมภ        

เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

20 คน 36,981.50 88 

(มาก) 

-มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

-ศึกษาศาสตร 

รวมท้ังสิ้น  105 คน 115,390.41 
89 

 (มาก) 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวน

ผูเขารวม 

(คน) 

งบประมาณ 

ท่ีใช (บาท) 

รอยละ 

ความ 

พึงพอใจ 

คณะ 

รวมจัดกิจกรรม 

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนเขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร   

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  1  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิ บัติการ เรื่ อง  การพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับครู 

22 – 23 มิ.ย. 60  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม              

15 24,021.22 93 

(มากท่ีสุด) 

-ศึกษาศาสตร 

-คณะมุนษย

ศาสตรและ

สังคมศาสตร 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  2   อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการเรื่อง การฝกอาชีพ

การทําอาหารเพ่ือสุขภาพ 

26 มิ.ย. 60 

ณ ชุมชนพุมโพธ์ิกลาง           

เขตลาดพราว       

กรุงเทพมหานคร                              

40 20,022.10 92 

(มากท่ีสุด) 

-คณะวิทยาศาสตร 

(สาขาวิชาอาหาร

และโภชนาการ 

รวมท้ังสิ้น  55 44,043.32 
92 

 (มากท่ีสุด) 
 

โครงการการใหบริการวิชาการแกจงัหวัดชัยนาท 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  1  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการเรื่อง การถายทอด

เทคโนโลยีระบบนํ้าหยดเพ่ือ

การเกษตร 

6 มิ.ย. 60 

ณ ชุมชนสระไมแดง      

อ.สรรคบุรี   จ.ชัยนาท                              

37 34,772.05 95  

(มากท่ีสุด) 

-ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏจันทรเกษม 

 

กิ จ ก ร ร ม ท่ี  2  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการเรื่อง การเพ่ิมมูลคา

พืชสมุนไพรและพัฒนาชอง

ทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

6 มิ.ย. 60 

ณ ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏั

จันทรเกษม – ชัยนาท                              

38 36,868.13 93  

(มากท่ีสุด) 

- คณะเกษตรและ

ชีวภาพ 

- วิทยาลัย

การแพทย

ทางเลือก 

- คณะวิทยาการ

จัดการ 

กิจกรรมท่ี 3  อบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สําหรับคร ู

6 มิ.ย. 60 

ณ ศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฏั

จันทรเกษม – ชัยนาท                              

20 19,696.08 88 

(มาก) 

- คณะ

ศึกษาศาสสตร 

รวมท้ังสิ้น 
 

95 91,336.26 92 

(มากท่ีสุด) 
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2. การอบรม/สัมมนาดานการบริการวิชาการ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนในป 2560 ท้ังหมด 

9 กิจกรรม รายละเอียดมีดังนี้ 

 

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมมูลคาพืชสมุนไพรและพัฒนาชองทางการจัด

จําหนายผลิตภัณฑ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
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กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิปญญาสูนวัตกรรมการออกแบบของชุมชน  

เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
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กิจกรรมท่ี 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 

เม่ือวันท่ี 19 – 20 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมครุสัมมนา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 
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กิจกรรมท่ี 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม

แนวทางศาสตรพระราชา เม่ือวันท่ี 22–23 กรกฎาคม 2560 ณ มูลนิธิเด็กออนในสลัม เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 
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ภาพโครงการบริการวิชาการแกชุมชนชุมชนจังหวัดชัยนาท 
 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถายทอดเทคโนโลยีระบบน้ําหยดเพ่ือการเกษตร 

เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนสระไมแดง อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
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กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพ่ิมมูลคาพืชสมุนไพรและพัฒนาชองทางการจัด

จําหนายผลิตภัณฑ เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – 

ชัยนาท 
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กิจกรรมท่ี 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู

เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 
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ภาพโครงการบริการวิชาการแกชุมชนชุมชนเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
 

กิจกรรมท่ี 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสําหรับคร ู

เม่ือวันท่ี 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมครุสัมมนา 3 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 
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ภาพโครงการบริการวิชาการแกชุมชนชุมชนเขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

 

กิจกรรมท่ี 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝกอาชีพการทําอาหารเพ่ือสุขภาพ เม่ือวันท่ี 26 

มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนพุมโพธิ์กลาง เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน 

  

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 1. การตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน วันท่ี 4 กันยายน 2560 ณ สถาบันวิจัย

และพัฒนา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ไดแก 

  1.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน ประธาน 

  1.2  ดร.ชนกานต สุวรรณทรัพย กรรมการ 

  1.3  นางสาวมณฑารัตน ชูพินิจ กรรมการ 

  1.4  นางสาวรุงรัตน  ดวงสรอยทอง กรรมการและเลขานุการ 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1. ขอมูลท่ัวไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมเปนหนวยงานวิจัยเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2518 ตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู 

พ.ศ. 2518 โดยกําหนดใหอยูภายใตแผนกบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการบริหารงาน 

ในรูปแบบคณะกรรมการ ในปพ.ศ. 2527 แผนกบริการการศึกษา ไดเปลี่ยนเปนศูนยฝกอบรมและ

บริการวิชาการ แตโครงสรางการบริหารยังไมชัดเจน เม่ือ พ.ศ. 2528 ไดเปลี่ยนเปนศูนยวิจัยและ

บริการการศึกษา มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา มีการแบงงานเปน 3 ฝาย ไดแก 1) ฝายวิจัยและเผยแพร               

2) ฝายสงเสริมและบริการวิชาการ และ 3) ฝายฝกอบรม ในปพ.ศ. 2538 เปลี่ยนเปน สํานักวิจัยและ

บริการการศึกษา ในปพ.ศ. 2542 เปลี่ยนเปน สํานักวิจัยและบริการวิชาการ และ ในปพ.ศ. 2548-

ปจจุบัน เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปการศึกษา 2559 ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการประเมิน จํานวน 

3 องคประกอบ 5 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.67

พบวา องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดีมาก จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 2

องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดี จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 และ

องคประกอบท่ี 3  

 

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดยกรรมการ 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการของหนวยงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารของหนวยงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 คุณภาพของการบริหารจัดการหนวยงาน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.67 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหนวยงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจการสนับสนุน 

 วิชาการ 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 4.00 

 
 
ตารางที่ 2 การว ิเคราะหค ุณภาพการศ ึกษาภายใน 
 

องคประกอบ/ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน 

ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดยกรรมการ 

หมายเหต ุ
(เหตุผลท่ีคะแนนตาง 

จากการประเมินตนเอง) 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการของหนวยงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารของหนวยงาน 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 คุณภาพของการบริหารจัดการหนวยงาน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน  

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 1 คะแนนเฉลี่ย 4.67 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 

 งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม 4 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน  

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหนวยงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจการสนับสนุน 

 วิชาการ 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน  

เฉลี่ยองคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉลี่ย 4.00 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน26และจุดท่ีควรพัฒนา26 องคประกอบท่ี 1 – 3 
 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกําหนดตัวชี้วัดในแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรใหครอบคลุมกับกรอบการบริหาร

บุคลากร ท้ังดานการกําหนดกรอบภาระงาน การวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนา การคงอยู การ

ประเมินผล และการติดตามผลการพัฒนาท่ีบุคลากรนําไปใชในการปฏิบัติงาน รวมถึงควรกําหนด

ตัวชี้วัดรายบุคคล เพ่ือใชเปนเครื่องมือการกํากับและประเมินบุคลากร 

2. ควรสรางชองทางการถายทอดแผนกลยุทธ และเผยแพรผลการดําเนินงาน KM ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ควรจัดทําแผนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน 

จุดเดน 

มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานดาน

การวิจัย และบริการวิชาการ 
 

แนวทางเสริมจุดเดน 

ควรมีโครงการพัฒนาชุมชน โดยบูรณาการระหวางศาสตรอยางตอเนื่อง 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของหนวยงาน 

จุดเดน 

- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกําหนดวัตถุประสงค และตัวชี้วัดในประเด็นท่ีตองการพัฒนาใหชัดเจน 

2. ควรถอดองคความรูท่ีไดจากประเด็นการพัฒนา เพ่ือนํามาเผยแพรใหหนวยงานท่ีมีการ

ดําเนินงานลักษณะใกลเคียงกัน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

สําหรับอาจารย ประเภทงานวิจัยเพ่ือสะสมองคความรู 
ประจําปงบประมาณ 2560 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   
ประเภทงานวิจัย เพ่ือสะสมองคความรู ปงบประมาณ 2560 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตานอนุมูล
อิสระของสารสกัดเบตากูลแคนจากกากรําขาว
หอมมะลิท่ีสกัดโดยใชและไมใชเอนไซม 

ดร.พัตราพร  ภูวดลไพศาล 261,630 1/2560 1 พ.ย. 59 

2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ
สําหรับดานการศึกษาโดยสามารถปรับเหมาะ
ตามลักษณะใหสอดคลองกับการประยุกต
ประยุกตใชงานตามความตองการของผูใช 

นายกิตติมศักดิ ์ ในจิต 228,150 3/2560 1 พ.ย. 59 

3 การพัฒนาคอนกรีตท่ีใชเถากนเตาเปนวัสดุบม
ภายในสําหรับสิ่งแวดลอมคลอไรด 

ผศ.สภุิชาต ิ เจนจิระปญญา 
ผศ.ดร.ปติศาสต กร้ํามาตร 

279,540 10/2560 6 ก.ค. 60 

4 การสรางตนแบบและเครื่องผลิตกลีเซอรีน 
บริสุทธ์ิระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลคากลีเซอรีนท่ี
เปนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลเพ่ือใชชุมชน 

ผศ.ดร.วีรนุช  สระแกว 
 

1,088,550 
 

11/2560 3 ส.ค. 60 

5 การตรวจหาสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพเพ่ือ
นําไปใชประโยชนในผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ของเห็ดจากปาพ้ืนท่ีฟนฟูในจังหวัดนานและ
ยโสธร 

ดร.พรเทพ  ชมช่ืน 
ดร.สุกัญญา  เจียมวรนันท 

นายวิมล  มริะสิงห 

551,070 16/2560 16 ส.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 2,408,940    
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   
ประเภทงานวิจัย เพ่ือสะสมองคความรู ปงบประมาณ 2560 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การลดกาซเรือนกระจกจากระบบการผลิต
กาซชีวภาพเพ่ือใชเปนพลังงานทางเลือกจาก
มูลแพะนมขนาดตางกันในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑลของประเทศไทย 

ผศ.สเุมธี  กิตติพงศไพศาล 
ผศ.ดร.สมเดช เฉยไสย 

นางสาวแวววรี บุญเทียม 

574,650 4/2560 1 พ.ย. 59 

2 การพัฒนาแหลงทองเ ท่ียวโดยชุมชนดวย
ศักยภาพของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม 

ดร.ศิรส  ทองเช้ือ 
รศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิร ิ
นางสาวอรคพัฒน  บัวลม 

นายอิทธิเดช แสงพวง 

538,830 8/2560 1 พ.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 1,113,480   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   
ประเภทงานวิจัย เพ่ือสะสมองคความรู ปงบประมาณ 2560 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมแบบมีสวนรวม
เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเผชิญกับ
ปญหาและอุปสรรคในการใชชีวิตของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.ฐิติวัสส  สุขปอม 167,220 2/2560 1 พ.ย. 59 

2 การพัฒนารูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสตาม
แนวทางการสอนคณิตศาสตรตามแนวคิดคอน
สตรัคติวัสต ผสานเทคนิคสงเสริมความเขาใจ
ดานการคํานวณ สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครู
คณิตศาสตรดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด 

นายสุรชัย  วงศจันเสือ 
นางสาวปานรดา  สรรเสริญ 

ดร.ชวนิดา  สุวานิช 

231,480 6/2560 20 ธ.ค. 59 

3 ผลการใชชุดกิจกรรมการสรางวินัยเชิงบวก
ตามแนวคิดการเรียนรูโปรแอคทีฟ (Pro-
Active Learning) ท่ีมีตอพัฒนาการทาง
อารมณและสังคมของเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.พัชรา พุมพชาต ิ 401,850 15/2560 4 ส.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 800,550    
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   
ประเภทงานวิจัย เพ่ือสะสมองคความรู ปงบประมาณ 2560 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การใชทุนทางวัฒนธรรมเพ่ือการออกแบบ
พัฒนาตราสัญลักษณและรูปลกัษณบรรจภุัณฑ
สินคาประเภทสมุนไพรสําหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนในเขตพ้ืน ท่ีกลุมจั งหวัดภาคกลาง
ตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง) 

ผศ.ประชิด ทิณบุตร 
นางสาวนรรถชนภ  ทาสุวรรณ 

685,800 7/2560 1 มี.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 685,800   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   
ประเภทงานวิจัย เพ่ือสะสมองคความรู ปงบประมาณ 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 บทบาทของครอบครัวและสังคมกับการสื่อสาร
พัฒนาอัตมโนทัศนดานความรูสึกมีคุณคา          
ในตนเองของเยาวชนกรุงเทพมหานครเพ่ือ
ปองกันการเปนนักดื่มแอลกอฮอลหนาใหม 

ผศ.ดร.จุไรรัตน ทองคําชื่นวิวัฒน 
ผศ.ดร.ปญญา  ธีระวิทยเลิศ 

375,300 9/2560 1 มิ.ย. 60 

 รวมท้ังสิ้น 375,300   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสะสมองคความรู ปงบประมาณ 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร
ผลงานวิจัยประเภทการวิจัยพ้ืนฐาน 

ผศ.ดร.วรนารถ  ดวงอุดม 29,070 - - 

2 โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร
ผลงานวิจัยประเภทการวิจัยประยุกต 

ผศ.ดร.วรนารถ  ดวงอุดม 569,160 - - 

 รวมท้ังสิ้น 598,230   
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ภาคผนวก ข 
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน  

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาศาสตร 

 
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดยใช
โ ค ร งข า ยประสาท เ ที ยมและ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศดานภูมิศาสตรเพ่ือสงเสริมการขนสง
สินคาทางนํ้าของจังหวัดชัยนาท 

นายนิยม  สุทธหลวง 
ดร.สันติธรรม  โชติประทุม

นายทรงศักดิ ์ วิชุมา 
 

348,192 14/2560 7 ส.ค. 60 

  รวมท้ังสิ้น 348,192   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ 2560 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การประยุกตใชโปรแกรมการควบคุมอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพัทธของตูอบแหงดวยพลังงาน
แสงอาทิตยสําหรับการอบแหงสมุนไพรบางชนิด
ในจังหวัดชัยนาท 

ดร.สันติธรรม  โชติประทุม 
นายนิยม  สทุธหลวง 
นายทรงศักดิ์  วิชุมา 

337,500 5/2560 1 พ.ย. 59 

  รวมท้ังสิ้น 337,500   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ 2560 
คณะศึกษาศาสตร 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาระดับความสามารถในการผลิตสื่อ
สรางสรรคพัฒนาการเด็กปฐมวัยของครูพ่ีเลี้ยง : 
กรณีศึกษาศูนย พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนเขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 

นางสาวกมลวรรณ  อังศรีสุรพร 

ดร.ชวนิดา สุวานิช 
นางสาวปานรดา สรรเสรญิ 

777,340 13/2560 1 ส.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 777,340   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ 2560 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การศึกษาทรัพยากรและพัฒนาเสนทางการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทางนํ้าคลองบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

ดร.ปยพร  ทาจีน 
นางสาวสุพรรณี ปลัดศรีชวย 

นายสามารถ  มั่งมีสิน 

1,161,405 12/2560 15 ส.ค. 60 

  รวมท้ังสิ้น 1,161,405   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปงบประมาณ 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพร
ผลงานวิจัยประเภทการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน
และทองถ่ิน 

ผศ.ดร.วรนารถ  ดวงอุดม 3,095,063 - - 

 รวมท้ังสิ้น 3,095,063   
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ภาคผนวก ค 
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได  

สําหรับอาจารย ประเภทท่ัวไป 
ประจําปงบประมาณ 2560 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได 
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาศาสตร 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันติดตามการเรียนรูเชิง
ประจักษจากการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวดวงรัตน  จิตตเจริญ
นางสาวกอบทอง  ลาดคุม 

495,400 1/2560 1 ก.พ. 60 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑปลาสลิดแดดเดียวหมัก
ชะคราม 

นางสาวสายชล  ทองคํา 185,500 5/2560 1 ก.พ. 60 

3 ผลของโคลชิซีนท่ีมีตอการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน
วิทยาและโครโมรโซมของแตงโม (Citrullus  
lanatus Mat&Nakai) พันธุปลูกตอปโดโดย  
การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

ผศ.พรทิพย  เทิดบารม ี 214,222 9/2560 1 ก.พ. 60 

4 อิทธิพลของสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธกับ
สุขภาพท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 

ผศ.ดร.ดฏิฐชัย  จันทรคุณา 
นายยุทธนา  เรียนสรอย 

นายธนกร  ไขมสุิก 
นางพชร  ชินสีห 

ดร.เอกรตัน  ออนนอม 
นางสาวนิโลบล ปญญาสุทธากุล 

197,520 21/2560 15 ม.ิย. 60 

5 ผลของการฝกดวยโปรแกรมแบบผสมผสานท่ีมี
ตอสมรรถภาพทางกาย  สมรรถภาพทางกลไก 
และสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬาฟุตบอล
ระดับเยาวชนในชวงเตรียมความพรอมกอนการ
แขงขัน 

นายยุทธนา เรียนสรอย 
นายพรพจน ไชยนอก 

นายนันทพล ทองนิลพันธ 
ดร.เอกรตัน ออนนอม 

514,125 30/2560 21 ส.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 1,606,767   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได 
ปงบประมาณ 2560 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การผลิตหัวเช้ือทําปลาราจากการคัดเลือก
แบคทีเรียชอบเกลือและแบคทีเรียกรดแลคติก
ทนเกลือ 

น.สพ.ดร.สมเกียรต ิ ศีลสุทธ์ิ 
ผศ.ดร.สภุาณี  ดานวิริยะกุล

ดร.อํานาจ  ภักดีโต 
ดร.จันทรรัตน  พิชญภณ 

ดร.สันติธรรม  โชติประทุม 
นางสาวธัชชดา อารยกาญจน 

200,000 17/2560 15 พ.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 200,000   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได 
ปงบประมาณ 2560 
คณะศึกษาศาสตร 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การสงเสริมพฤติกรรมรักการอานของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชการจัดประสบการณภาษาแบบ
องครวม 

นายตฤณ  แจมถิน 
วาท่ี ร.ต.กฤตธตฤณน ตุหมาด 

ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา 
นางสาวกันตกนิษฐ พรประสิทธ์ิ 

152,536 10/2560 1 ก.พ. 60 

2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใชเกมการละเลน
ไทยท่ีมีตอพัฒนาการดานรางกายของเด็ก
ปฐมวัย 

นางผกาวดี ไวกสิกรรม 
นางสาวสรญัญา  ลําลึก 
นายคณิน ประยูรเกียรต ิ
นายพีรดล เพชรานนท 

นางสาวไอยยศรัย พีรภาพรกุล 

227,400 11/2560 1 ก.พ. 60 

 รวมท้ังสิ้น 379,936   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได 
ปงบประมาณ 2560 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 
 

การพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
เพ่ือการสื่อสารในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายวิชัย  สิงหซอม 120,044 7/2560 1 ก.พ. 60 

2 ความเจ็บปวยและการรักษาโรคในระบบทรงเจา
เขาผีจังหวัดชัยภูมิ 

ดร.วิศิษย  ปนทองวิชัยกุล 209,280 8/2560 1 ก.พ. 60 

3 การพัฒนาศักยภาพการใชภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพดวยสื่อประสมผานสื่อสังคม
ออนไลน ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ดร.ณัฐพัชร  สายเสนา 100,000 12/2560 1 ก.พ. 60 

4 การใชเกมในการพัฒนาความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันป ท่ี  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวบัณฑวรรณ  สุกรรณ 69,431 13/2560 1 ก.พ. 60 

5 การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติในจังหวัด
ชัยนาท 

นางทัศนีย  ปนสวัสดิ ์
นางสาวตวงทอง สินชัย 

390,626 14/2560 1 ก.พ. 60 

6 การพัฒนาแบบฝกทักษะอิเล็กทรอนิกสดาน
ทฤษฏีดนตรสีากล 

นายปองภพ  สุกิตติวงศ 
นายทรงกฤษณ  คมสัน 

นางสาวอาลิส  บัวสุวรรณ 

นายดนตร  เพงบุญ 

262,760 15/2560 1 ก.พ. 60 

7 ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมจีนเรื่อง "หง
เกาเหลียงเจียจู"ของโมเยี่ยน 

นางสาวภัทรวด ี ตรัยท่ีพ่ึง 67,000 22/2560 24 ก.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 1,219,141   

 
 
 

 
 



 

74 รายงานประจําป 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม         
 

โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได   
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 
วันท่ีทํา
สัญญา 

1 มูลคาทางเศรษฐศาสตรของแหลงทองเท่ียวทาง 
ประวัติศาสตร อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห 
จังหวัดกาญจนบุรี กับความเต็มใจท่ีจะจายของ
นักทองเท่ียว 

ดร.ชยุตม  วะนา 
นางสาวสิริกร เลศิลัคธนาธาร 

278,300 2/2560 1 ก.พ. 60 

2 อิทธิพลของการสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันเชิงพลวัตกับกลยุทธความรวมมือกับ
สําเร็จของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
จังหวัดชัยนาท กรณีศึกษา : ท่ีพักแรมและ
บริการดานอาหาร 

ผศ.ธีรโชติ สัตตาคม 
นางสาวศศิกานต จรณะกัณย 
ดร.กรธวัฒน สกลคฤหเดช 

99,950 3/2560 1 ก.พ. 60 

3 อิทธิพลของสื่อออนไลนท่ีสงผลตอความรุนแรง
และองคประกอบในการกระทําผิดของเด็กและ
เยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ดร.พสิษฐ  โสภณพงศพัฒน 360,885 6/2560 1 ก.พ. 60 

4 การ พัฒนา โม เดลสมการ โคร งสร า งขอ ง
คุณลักษณะคณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผลการดําเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นายอนุวัฒน  ภักดี 220,500 20/2560 26 ม.ิย. 60 

5 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค เพ่ือ
อนุรักษ/ตอยอด วัฒนธรรมลาวครั่ง บานกุดจอก 
จังหวัดชัยนา 

ดร.ฐิตาภา  บํารุงศลิป 200,000 31/2560 21 ส.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 1,159,635   
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได   
ปงบประมาณ 2560 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การใชตําหรับยาจีน Chuan Xiong Ding Tong 
Yin เพ่ือใชรักษาโรคไมเกรนในประเทศไทย 

ศ.เฉา จั้วจวิน  
และคณะ 

550,000 32/2560 22 ต.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น 550,000   
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ภาคผนวก ง 
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได 

สําหรับอาจารย ประเภทนักวิจัยรุนใหม 
ประจําปงบประมาณ 2560 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได   
ประเภทนักวิจัยรุนใหม ปงบประมาณ 2560 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ คณะ/สํานัก งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 
วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพ่ือเสริมสราง
ความรูเก่ียวกับเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษในช้ันเรียนรวมสําหรับนักศึกษา
ครู 

ดร.พรรณรายณ ทรัพยแสนด ี ศึกษาศาสตร 60,000 23/2560 15 ก.ค. 60 

2 สภาพบังคับใชกฎหมายในการควบคุม
มลพิษทางเสียงจากการจราจรทางบก 

นางสาวสุชาดา เรืองแสงทองกุล 

นายภานุวัฒน  บุญยัง 
มนุษยศาสตรฯ 60,000 24/2560 15 ก.ค. 60 

3 ศึกษาสมบัติตานลูมิเนสเซนส และ
ซินทิลเลซันของผลึกเดียว YALO3 
เจือดวย Pr3 (YALO3:Pr) 

ดร.กฤติยา  ศรีบุญเพ็ง 
นายพัฒนชัย  จันทร 

วิทยาศาสตร 60,000 25/2560 15 ก.ค. 60 

4 การพัฒนาหนังสือนิทาน 
อิเล็กทรอนิกสเพ่ือสงเสริมคณุธรรม
และจริยธรรม สําหรับผูมีความ
บกพรองทางการไดยิน 

ดร.ปยาภรณ เตชะเรืองรอง ศึกษาศาสตร 60,000 26/2560 15 ก.ค. 60 

5 การพัฒนาสื่อผสมอิเล็กทรอนิกสใน
การอานเพ่ือขับรองโนตพ้ืนฐานอยาง
ฉับพลัน 

นางสาวอาลิส บัวสุวรรณ 
นางสาวจุฑามาส  หิรัญกูล 

ศึกษาศาสตร 60,000 27/2560 14 ก.ค. 60 

6 การพัฒนาความสัมพันธทางเทอรโม
ไดนามิกสสําหรับการประมาณคา
ความหนาแนนของไบโอดีเซลท่ีความ
ดันสูงดวยวิธีการควบรวมพลังงาน
อิสระกิบส 

นายติณณภพ  จุมอ่ิน 
นายพิศิษฐ  แซตั่น 

 

วิทยาศาสตร 60,000 28/2560 15 ก.ค. 60 

7 การวิจัยสรางสรรคผลงานเพลงเพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนเอกลักษณของชุมชน
พหลโยธิน32 

นายทรงกฤษณ คมสัน มนุษยศาสตรฯ 60,000 29/2560 21 ก.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น  420,000   
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ภาคผนวก จ 
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได 

สําหรับอาจารย ประเภทเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ 2560 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได 
ประเภทงานวิจัยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2560 

 
ท่ี 

ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การวิจัยและพัฒนาครูในการสรางสื่อการสอน
ดวยเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม 
(Augmented Reality)ของครูมัธยมศึกษา 
จังหวัดชัยนาท 

ดร.ณัฐญา นาคะสันต 60,000 16/2560 1 ก.พ. 60 

 รวมท้ังสิ้น 60,000    
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ภาคผนวก ฉ 
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได 

สําหรับคณะ  
ประจําปงบประมาณ 2560 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได   
ประเภทเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ปงบประมาณ 2560 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 
วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ในสายบริหารธุรกิจ 

นางสาวศศิกานต จรณะกรัณย 
ผศ.ธีรโชติ สัตตาคม 

ดร.กรธวัฒน สกลคฤหเดช 

วิทยาการ
จัดการ 

200,000 18/2560 15 พ.ค. 60 

2 การพัฒนาทักษะการสอนจุลภาค
สําหรับอาจารยผูสอนและอาจารย
นิเทศในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.ปญญา ธีระวิทยเลิศ 
ดร.นารท ศรีละโพธ์ิ 
ดร.กฤษณา มณรีัตน 

ศึกษาศาสตร 200,000 19/2560 15 พ.ค. 60 

 รวมท้ังสิ้น  400,000   
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ภาคผนวก ช 
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได 

สําหรับนักศึกษา 
ประจําปงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําป 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   83 
 

โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา)  
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาศาสตร 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 ผลิตภัณฑขาวแตนเสริมลูกเดือย น.ส.เกวลิน  เหมตริันดร 

น.ส.ปวีณธิดา แยมกระจาง 
น.ส.สุชานันท  พิมภ ู

น.ส.หทัยรตัน  แดงตนุ 

นางสาววิธิดา  สิริทรัพยเจริญ 5,000 

2 ขนมแปงอัดเสริมถ่ัวแดงหลวง นายจารุนันท  ตองอบ
น.ส.สุจติรา  กลิ่นรัก 
น.ส.บุษราคมั  ธรศร ี
นายธิต ิ นนทอุบล 

ผศ.นัทญา  จะเรียมพันธ 5,000 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑฝอยเงินจากครั่ง น.ส.รชตภร  ฝนถึงภูม ิ
น.ส.วรุจริา  สุขประโคน 
น.ส.ปวีณา  ประดิษฐ 

น.ส.สุภัสสรา ภาคทรัพยศรี 

นางสาววิธิดา  สิริทรัพยเจริญ 5,000 

4 ผลิตภัณฑหมั่นโถวเสริมสาหรายวากาเมะ นายธัญเทพ  ภัทรอภินันท 
นายสุปรีชา  กุมชาด 
นายณัฐวุฒิ  แปนถึง 

นายทวีบุญ พูลเขตรกรรณ 

นางสาวสายชล  ทองคํา 5,000 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑโรตีกรอบเสริมแปงถ่ัวเหลือง น.ส.หทัยชนก  นวลใย 
น.ส.สารณิ ี ทองออน 

น.ส.ศันศนีย  แบบขุนทด 
น.ส.กฤตพร  ผาเจรญิ 

รศ.ดร.ศรดุา ปญญาโรจนรุง 5,000 

6 การพัฒนาผลิตภัณฑวาฟเฟลเสริมแปงมะพราว น.ส.สมุิตรา  มิดํา 
น.ส.อัมรา  มินมาราเฮม 
น.ส.มาริษา  เหลาบุตรสา 

น.ส.สุชาดา  ศรีอํ่า 

นางสาวสายชล  ทองคํา 5,000 

7 ผลิตภัณฑขนมอาลัวแกนฝาง น.ส.ฉัตรสุดา  มุงมงคล 
น.ส.กัลยสุดา  ปานพรม 
น.ส.พัชรพร  พิสฏฐพันธ 
น.ส.ปยะเนตร  วงศศรีชา 

นางสาวจรสัสินี  สุวีรานนท 5,000 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา)  
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาศาสตร 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 
8 การพัฒนาผลิตภัณฑขนมทองมวนจากแปงขาว

ไรซเบอรี่ 
น.ส.ภาริน  ไชยวินิจ 
น.ส.มนัสวี  บุญพันธ 

น.ส.ภัทรานิษฐ  มุสิกวงศ 
น.ส.ขวัญจริา  พ่ึงแพ 

รศ.ดร.ศรดุา ปญญาโรจนรุง 5,000 

9 การศึกษาวิธีการพยากรณยอดขายท่ีเหมาะสมและ
เสนอแนะทางการลดของ เสี ยของ วัต ถุดิ บ 
กรณีศึกษา : รานขายเบเกอร 

นายทศพร  ทันใจ 
นายศักรินทร ชนประเสริฐ 
นายวุฒิชัย พรชัยอรรถกุล 

นายติณณภพ  จุมอ่ิน 5,000 

10 การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคาขาวหอมมะลิ น.ส.รุงทิวา  ไพรบึง 
น.ส.ทัศนีย หยงสตาร 

ดร.จิตตานันท สิทธิสาร 5,000 

11 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอราคายางพารา
ของจังหวัดสุราษฎรธานี 

น.ส.มัทฌริตา เกตุเอ่ียม 
น.ส.รรีัตน เพ็งดวง 

ผศ.นันทวรรณ บัวรา 5,000 

12 การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเสียชีวิตจาก
การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนชวงเทศกาลปใหม 

น.ส.ณัฐธิดา โสภาวงษ 
นายพีรณฏัฐ ใยแจม 
น.ส.นฤพร เครือหงษ 

ดร.สริิทิพ  วะศินรัตน 5,000 

13 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสตฟู
ดของกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.หน่ึงฤทัย ใจหนักแนน 
น.ส.นํ้าทิพย อาระกุล 

นางสาวสายสุณี ประดับนาค 5,000 

 รวมท้ังสิ้น   65,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประจําป 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   85 
 

โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได (งบนักศึกษา)  
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 

ขอมูลคําสั่งซื้อ กรณีศึกษาบริษัท เดมาสฟูดส 
จํากัด 

น.ส.สุพัตรา ศรีวะโสภา 
น.ส.ทัชกร ปริวัฒน 
น.ส.อุสุมา พืชสอน 
น.ส.รตันชัย ตุดดวง 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

2 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันสําหรับการบริหารจัดการ
โครงการและติดตามโครงการบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยส  กรณีศึกษา บริษัทนาฏะกัมปานี 
จํากัด 

น.ส.สายปาน เอ้ือกูวราวัต 
นายปรเมษฐ ชมพูบริสุทธ์ิ 

นายถิรวัฒน มุสิกุล 
นายโยนาธานห ทองดีนอก 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

3 การ พัฒนาระบบตรวจสอบคลั งสินค าผ าน
แอปพลิเคช่ันแอนดรอยส กรณีศึกษาบริษัทดีเอสจี 
จํากัด 

นายกิตติธัช วิภาศรีนิมิต 
นายสุกฤต สุขเจรญิ 
นายธนากร ตันมสีุข 

นายณัฐธพล จันทรโรพร 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

4 การพัฒนาระบบสมุดบันทึกการฝกประสบการณ
วิชาชีพออนไลน ของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายไพรัช เพ็ชรนอย 
นายวัชรพล  เรืองอภิรมย 

น.ส.ชัญญา อภิวาท 
น.ส.โสภิตา ลากอก 
น.ส.สุทธิดา ผั้วผดุง 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

5 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการตารางนัด
หมายการจัดสวนหางหุนสวนจํากัด ณชนกจํากัด 

นายอภิวุฒิ วรรณโอทอง 
นายสถิตย พันธแดง 

นายนวภัณฑ สัญเขตต 
นายนนทวัฒน บุญราก 
นายอรรถพล รุนแสง 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ข อ มู ล ก า ร ศึ ก ษ า ต อ ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
บัณฑิตศึกษาของขาราชการและพนักงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.วาสนา กองสุข 
น.ส.ศิรริัตน  ชาลียุทธ 

น.ส.เบญจศีล ประสพวงศ 
น.ส.สุวพัชร  กงเงิน 

น.ส.อัฐภิญญา สุนันทการกิจ 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได (งบนักศึกษา)  
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 
7 ระบบลางานออนไลน กรณีศึกษาบริษัท ซูโต 

จํากัด 
นายชัยพร  อุดมพันธ 
นายจตุพัฒน นิมา 
นายอธิศักดิ์ ดูอุด 

นายรัตตะ พลางวัน 
นายวัชระ ภูเกิด 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
บานนอคดาวน กรณีศึกษาบริษัทน็อคดาวน เซ็น
เตอร จํากัด 

น.ส.วิภาพร ยังเปรมปร ี
น.ส.โฉมพิสุทธ์ิ จันทรวิเศษ 
น.ส.ลักษณขณา จันทรวองกิจ 

น.ส.วรรณภา สีทน 
น.ส.สินจยั  มหาชัย 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศการจองหองประชุม
ดวยระบบออนไลนในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

นายพีระพงศ วรปชบวรนันท 

นายนิติเทพ น่ิมอนงค 
นายวีรดนย ขันด ี

นายพีระยศ  จันทรพลับ 
นายภควัจน  วิมุติกุล 

นายเอกบดินทร  เกตุขาว 5,000 

10 เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาภาคปกติ
ท่ีมี ท่ีมีตอการใหบริการ อินเตอร เ น็ตไรสาย
ความเร็วสูง(WIFI)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

นายพันธการ บุญยงค 
นายธนวัฒน ลิ่มสกุล 
นายทัชภูมิ แกวอราม 

นายมนัสนันท เอ่ียมวงศ 
นายเชษฐา เปลี่ยนเพ็ง 

น.ส.อัชชลีพร ถิ่นวงศอินทร 

น.ส.วิศัลยศยา สามช่ืนฉํ่า 

ผศ.ศรินทร ขันติวัฒนะกุล 5,000 

11 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรม
เลือกซื้อโทรศัพทไอโฟนของนักศึกษาภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชลธิชา กุณาศล 
น.ส.ดาราวด ีจันทรสม 

น.ส.ปทมวรรณ แดงจาย 
น.ส.พรรณปวีณ สุขประเสริฐ 

น.ส.พัชรินทร เกรียงเกร็ด 
น.ส.มณฑิตา ศลิาพล 
น.ส.ยุวรี เช่ือมอญ 

นายภัทรชนันท พันธศิร ิ

ผศ.ศรินทร ขันติวัฒนะกุล 5,000 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได (งบนักศึกษา)  
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 
12 ปจจัยสวนผสมทางการตลาดและความพึงพอใจใน

การเลือกซื้อโลช่ันบํารุงผิวของนักศึกษาหญิงภาค
ปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.มารีนา หมื่นทอง 
นายธิติวุฒิ กระเปาทอง 
นายอานนท ธีระโชค 
น.ส.ดารณี ทองมา 

น.ส.รตันติการ ดอนฮี ้
น.ส.สุธิตา วันหวัด 

นายณัฐพล บุญถนอม 
นายปรีชา ย่ําแผน 
น.ส.อรสิรา บุญมา 

ผศ.ศรินทร ขันติวัฒนะกุล 5,000 

13 ความพึงพอใจและสวนประสมทางการตลาดของ
การเลือกใช เครือขายโทรศัพท เคลื่อนท่ีของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน 

น.ส.กนกวรรณ กิอดิษฐ 
น.ส.อนุสรา จั่นทอง 

น.ส.พิมจันทร บัวออน 
น.ส.นิสารัตน คุปตธรรมสาร 
น.ส.พสิษฐตา สิริวิชชุพงศ 
น.ส.สุจติตรา หมานเหต ุ
นายพีรพัฒน แสงทอง 

นายนพนัฐ มูลวงศ 

ผศ.ศรินทร ขันติวัฒนะกุล 5,000 

14 คุณภาพการบริการและความพึงพอใจของ
ผูโดยสารภายในประเทศชาวไทยท่ีมีตอการบริการ
ภายในทาอากาศยานดอนเมือง 

น.ส.ฤทัยรตัน บุตรหล ี
น.ส.สุมนัสกัญญ ประทุมสิทธ์ิ 

น.ส.พรพิมล พลทมิฬ 
น.ส.เบญจวรรณ  
แสงวิโรจนพัฒน 

น.ส.จันทรา ศรีบุญเรือง 
น.ส.ปวีณา แปนเงิน 
น.ส.ปนัดดา กิมาคม 

น.ส.สกุลรตัน อิทธิพัทธกุล 

ผศ.ศรินทร ขันติวัฒนะกุล 5,000 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได (งบนักศึกษา)  
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 
15 ความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการรถ

โดยสารประจําทาง (ขสมก.) ของนักศึกษาภาค
ปกติมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชนัญชิดา เขมังคะโล 
น.ส.สุพัตรา ไพนุพงศ 

น.ส.นิชนันท แกวศรีเทียน 
นายธีรชัย คงเฉลิม 

นายประสิทธ์ิ แสงขาว 
นายกานตธนรัฐ ทองคํา 
นายศิริพงษ พิมพศิร ิ
นายภักดี แสงสายทิม 

นายพีระพงษ กันทะจันทร 

ผศ.ศรินทร ขันติวัฒนะกุล 5,000 

16 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเบิกจายพัสดุ
ออนไลน บริษัท ยูเมดา จํากัด 

นายวัชพล ตายคะนอง 
น.ส.สุชาดา นนทธิ 

นายชาคริส เสนะสุทธิพันธุ 
นายปวเรศ สิงหเสนา 
น.ส.อรอุมา จันสูง 

ดร.ลวัณกร สรอยมาศ 5,000 

17 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการการลา
งานออนไลน กรณี ศึกษาบริษัทน่ิมเอ็กซเพรส 
จํากัด 

น.ส.นันณภัชสรณ ใยโย 
นายถาวร ทองศร ี

นายประสิทธ์ิ เทพชวย 
นายณัฐวุฒิ พูลเกษ 

ดร.ลวัณกร สรอยมาศ 5,000 

18 ระบบการบริหารจัดการคลัง วัสดุ ทันตกรรม
กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ 

น.ส.ปทนา ตันธนะชัย 
นายวรรณรินทร กล่ินมาลัย 

น.ส.สภุาพร ยืนยงค 
นายสรรชัย ขวัญกิจประเภท 

ดร.ลวัณกร สรอยมาศ 5,000 

19 พัฒนาระบบบริหารจัดการขอกูสหกรณออมทรัพย 
กรณีศึกษากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 

น.ส.มะลิวัลย กองแกว 
น.ส.ธารณิี มหาวัน 
นายอนุวัฒน มีเสน 
น.ส.นุชวรา ชมกลิ่น 

น.ส.ธีรพงศ การโฉมงาม 

ดร.ลวัณกร สรอยมาศ 5,000 
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โครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได (งบนักศึกษา)  
ปงบประมาณ 2560 
คณะวิทยาการจัดการ 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 
20 ระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการยืม - คืน

ครุภัณฑ กรณีศึกษา วัดโคกจาหลา 
น.ส.พิมพิไล บุญฤทธ์ิ 
น.ส.จารวี สุตตาชู 
น.ส.ปรียาภา คําม ี

นายฤทธิเกียรติ ภูสิตลิต 
นายปริตถกร ตีระนิช 

ดร.ลวัณกร สรอยมาศ 5,000 

21 พฤติกรรมการ ใชสมารทโฟนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายณัฏฐศิษฏ ภูกิตติกุล 
นายณัฐวุฒิ ธรรมด ี
น.ส.กุสมุา เจรญิสุข 

ผศ.ดร.กนกรัตน ยศไกร 5,000 

22 ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมตอความนาเช่ือถือขาวโซเชียลมีเดีย 
 

นายประชารัฐ กลิ่นจันทร 
นายภานุพันธ ปรอดโปรง 
นายเจตนสฤษฏ อองแสนคํา 

ผศ.ดร.กนกรัตน ยศไกร 5,000 

 รวมท้ังสิ้น   110,000 
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ภาคผนวก ซ 
รายช่ืออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  

ประจําปงบประมาณ 2560 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัด
ชัยนาท 

ดร.อาจารีย ประจวบเหมาะ 
ดร.รุงอรณุ กระแสรสินธุ 

วิทยาการจัดการ 420,000 

 รวมท้ังสิ้น 420,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

 การปรับสภาพโครงสรางของชานออยดวยวิธีความรอนช้ืน 
และเคมีเมคาเพ่ือการผลิตพลังงานชีวมวล:ประสิทธิภาพ
ทางพลังงานและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ดร.สันติ เช้ือเตอะ 
 

วิทยาศาสตร 600,000 

 ความแปรปรวนระยะสั้นของอัตราการนับรังสีคอสมิก
เมื่อเทียบกับละติจดู ลองติจดู และเวลา 

ดร.วราภรณ นันทิยกุล วิทยาศาสตร 540,000 

 โครงการบริหารจัดการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัย
ขาวเพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.ไสว ฟกขาว ศึกษาศาสตร 279,700 

 "แผนการวิจัยท่ี 1 การเพ่ิมคุณภาพและสรางมูลคา
ของขาวหลังการเก็บเก่ียว 

ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา 
 

วิทยาศาสตร  

     โครงการยอยท่ี 1 การอบแหงขาวสําหรับเมล็ดพันธุ นายภัทราวุธ บุญประคอง 
น.ส.คนึงนิต ปทุมมาเกสร 

307,000 

     โครงการยอยท่ี 2 การศึกษาระดับความเร็วในการ
สีขาวพันธุการคาในจังหวัดชัยนาท 

นายพิศิษฐ แซตั่น 
นายติณณภพ จุมอ่ิน 

183,000 

 การออกแบบภาพลักษณเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลติภณัฑขาว นายศุภวิชญ มาสาซาย 
นางสาวศิริวิมล สายเวช 

วิทยาศาสตร 190,000 

 การวิจัยและพัฒนาเครื่องยนตดีเซลตนกําลังแบบลด
พลังงานเพ่ือการสูบนํ้า 

ดร.จันทรรัตน พิชญภณ 
 

เกษตรและ
ชีวภาพ 

140,300 

 การสื่อสารเพ่ือจดัการความรูเรื่องขาวปลอดภัย  
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.กนกรัตน ยศไกร 
และคณะ 

วิทยาการจัดการ 200,000 

 การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับการ
สรางความเช่ือมั่นของกลุมการคาเมล็ดพันธุขาวและ
ขาวเปลือกในจังหวัดชัยนาท 

ดร.ลวัณกร สรอยมาส 
ดร.ภาคภูมิ มุกดาสนิท 
นายกิตติมศักดิ์ ในจิต 

นางสาวโอปอ กลับสกุล 

วิทยาการจัดการ 200,000 

 รวมท้ังสิ้น 2,640,000.00   
 
หมายเหตุ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
ในสวนของโครงการบริหารจัดการบูรณาการนวัตกรรมการวิจัยขาวเพ่ือพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัด 
ชัยนาท โดยจัดสรรทุนวิจัย จํานวน 5 โครงการ และโครงการบริหารจัดการ จํานวน 1 โครงการ รวมท้ังสิ้น  
6 โครงการ เปนเงิน 3,000,000 บาท โดยมีขอกําหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมตองสมทบงบประมาณ 
ในสนับสนุนทุนวิจัย นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงนําเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2560 ประเภทตาม 
นโยบายอธิการบดี สมทบใหกับโครงการวิจัยดังกลาวจํานวนเงิน 1,500,000 บาท และสํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัยสมทบ จํานวนเงิน 1,500,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,000,000 บาท โดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมไดดําเนินการโอนงบประมาณ จํานวน 1,500,000 บาท ไปยังสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) เรียบรอยแลว และสถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินการจัดสรรทุนวิจัยใหกับนักวิจัยเสร็จ 
เรียบรอย **จึงไมนับโครงการซํ้ากับเงินรายไดประจําปงบประมาณ 2560 ประเภทตามนโยบายอธิการบด ี
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยนาท 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐประจําปงบประมาณ 
2560 
 

ผศ.ดร.สถาพร  
ถาวรอธิวาสน 

ศูนยการศึกษา
จันทรเกษม – 

ชัยนาท 

1,797,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,797,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 การศึกษาวิเคราะหระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของผูสูงอายุในประเทศไทย 

ดร.ณัฐญา นาคะสันต ศึกษาศาสตร 1,660,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,660,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 การจัดการความรูและถายทอดเทคนิคการบริการ
จัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางยัง่ยืนในจังหวัด
สมุทรสงคราม 

ดร.สริิกร เลิศลัคธนาธาร วิทยาการจัดการ 700,000 

 รวมท้ังสิ้น 700,000 
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ภาคผนวก ฌ 
รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 
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รายช่ือบทความวิจัยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 44 (มกราคม-มิถุนายน 2560) 

 
ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 
บทความวิชาการ 
1 ปใน: บทบาทในวงปพาทย นายวรวิทย วราสินธ 
บทความวิจัย 
2 ความคาดหวังของผูเพาะพันธุนกปรอดหัวโขนเพ่ือประกวดแขงขันใน

พ้ืนท่ีกรุงเทพ กลุมศรีนครินทร 
พ.ต.ท.พิชศาล พันธุวัฒนา 

3 การเผยแผพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศอังกฤษ พระณัฏฐกฤศ สุทฺธมโน  
(อุดมผล) 

4 การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพ้ืนท่ีภาคกลาง
ตอนลาง 1 

นายชาญยุทธ พวงกําหยาด 

5 การวิเคราะหองคประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

นายวสุกฤต สุวรรณเทน  
นางสาววัลนิกา ฉลากบาง 

6 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนใน
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 

นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน  
นางสาววัลนิกา ฉลากบาง  
นางสาวนิภาพร แสนเมือง 

7 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแบบพุทธิปญญา 
เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดดานคณิตศาสตรชั้นอนุบาลปท่ี 2 

นางรัชฎาภรณ ชื่นชม 

8 การศึกษาความตองการขยายโอกาสตลาดปาลมน้ํามันสูประชาคม
อาเซียน: กรณีศึกษาสหกรณปาลมน้ํามันชุมพร 

นางสาวพิชามณต ชาญสุไชย 

9 การวิเคราะหปจจัยดานคมนาคมขนสงระบบรองและสิ่งแวดลอมสรรค
สรางท่ีสงผลตอการเลือกใชรถไฟฟาสายสีแดงดวยเทคนิคการสํารวจ
แบบจําลองสถานการณ: กรณีศึกษาสถานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต 

ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ  
ดร.สิริทิพ วะศินรัตน  
นางสาวศิริวิมล สายเวช 

10 การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑถานดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
สําหรับกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ประชิด ทิณบุตร 
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รายช่ือบทความวิจัยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 
ปท่ี 23 ฉบับท่ี 45 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2560) 

 
ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิชาการ 
1 ความกาวหนาของรัฐศาสตรไทย นางสาวสิริมาส หม่ืนสาย 

บทความวิจัย 
2 การจัดการความรูกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจ

ชุมชนตนแบบเขตธนบุรี โดยชุมชนมีสวนรวม 
นางสาววินัยธร วชิัยดิษฐ 

3 การเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนหรรษาสรางสรรค  
เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นางเอมอร ไมตรีจิตร 

4 อิทธิพลของศาสนาตอปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสุข: กรณีศึกษา
ของผูประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 

นายพชร ใจอารีย  
นางสาวกัลยาณี เสนาส ุ

5 แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวประดิษฐานพระเจาทันใจ อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 

ดร.ประทีป พืชทองหลาง  
นางสาวนิศรา จันทรเจริญสุข  
นางสาวญาตาวีมินทร พืชทองหลาง 

6 การตอบแสดงความไมเห็นดวยในภาษาไทย: การศึกษากลวิธีทาง
ภาษาและขอคํานึงท่ีเปนเหตุจูงใจ 

ดร.สิทธิธรรม อองวุฒิวัฒน 

7 การพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยโดยใชการเรียนรูโดยใชสมอง
เปนฐาน สําหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา 

นางดาวใจ ดวงมณี 

8 การจัดการเรียนรูโดยสอดแทรกกระบวนการจิตตปญญาศึกษาใน
รายวิชาการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรูเพ่ือ
เสริมสรางสติ และสมาธิท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐาน 

นางสาววิลาวัลย โพธิ์ทอง 

9 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูของนักศึกษาครูในวิชาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกับแบบ
สืบสอบ 

นางสาวนันทนภัส นิยมทรัพย  
นางสาวจินตนา ศิริธัญญารัตน 

10 ประสิทธิภาพการตรวจสอบการทําหนาท่ีตางกันของขอคําถาม
ของแบบทดสอบพหุมิติใหคะแนนหลายคาดวยวิธีโพลี-ซิปเทสท 
วิธีทดสอบวอลด และวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันกลุมพหุ 

นางสาวณัฐพร ภักดี  
นายไพรัตน วงษนาม  
นางสาวสุรีพร อนุศาสนนันท 
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คณะผูจัดทํา 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนารถ  ดวงอุดม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ดร.เทวิกา    ประดิษฐบาทุกา  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ดร.จิตตานันท   สิทธิสาร  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางอัจฉรา   บางสุวรรณ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
5. นางสาวสุดารัตน   จอมคําสิงห นักวิจัย ชํานาญการ  
6. นายวิมล    มิระสิงห  นักวิจัย 
7. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 
9. นางสาวยวงทอง   มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
10. นายวิศรุต   พิพิธกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
11. นางสาววิลาวัลย    มวงเสน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

รวบรวมพิมพและออกแบบ 
1. นางอัจฉรา   บางสุวรรณ หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
2. นางสาวสุดารัตน   จอมคําสิงห นักวิจัย ชํานาญการ  
3. นายวิมล    มิระสิงห  นักวิจัย 
4. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 
6. นางสาวยวงทอง   มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นายวิศรุต    พิพิธกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

     8.  นางสาววัทนพร   รอดแสวง นักวิชาการศึกษา 
     9.  นายวีระพงศ   คงนาม  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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