


คํานํา 

  
 ในป�งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาได�ดําเนินกิจกรรมต"าง ๆ ตามแผนงานและ
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือให�บรรลุนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และได�มีการรวบรวมสถิติการ
ดําเนินงาน กิจกรรม รวมถึงการประมวลภาพกิจกรรมไว�ในรายงานประจําป� 2554 
 ในรายงานประจําป�ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป� 2554 ได�นําเสนอข�อมูล ได�แก" 
ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงสร�างการบริหารงาน แผนยุทธศาสตร5ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข�อมูลบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ข�อมูลงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
ต"าง ๆ และข�อมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 11) ประจําป�
การศึกษา พ.ศ. 2554    
 ข�อมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเปJนประโยชน5แก"มหาวิทยาลัยในการวางแผนและกําหนดนโยบาย
การดําเนินงาน รวมถึงเปJนหลักฐานท่ีสําคัญสําหรับสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช�เปJน
หลักฐานแสดงตามตัวชี้วัดต"าง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเปJนอย"างยิ่งว"ารายงานประจําป�เล"มนี้จะ
เปJนประโยชน5ต"อการพัฒนาหน"วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสืบไป 
 
 
 
       (ผู�ช"วยศาสตราจารย5 ดร.ปOญญา  ธีระวิทยเลิศ) 
              ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 



สารบัญ 

 

เรื่อง                   หน�า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา       1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ        2 
 วัตถุประสงค� เป!าหมาย กลยุทธ� และมาตรการ     2 
 โครงสร%างการบริหารงาน        5 
 คณะผู%บริหารและบุคลากร       7 
 หน%าท่ีรับผิดชอบของกลุ0มงาน       8 
ข�อมูลงบประมาณ 

 งานวิจัยในรอบป3 2554        13 
 งบประมาณสนับสนุนตามแหล0งทุน       13 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได%สําหรับอาจารย�     14 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได%สําหรับงานวิจัยในชั้นเรียน   15 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได%สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน   16 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได%สําหรับทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ�   17 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได%สําหรับคณะ     18 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได%สําหรับนักศึกษา     19 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินแผ0นดิน      20 
 งบประมาณสนับสนุนจากเงินแผ0นดิน แหล0งทุน สกอ.    21 
 สรุปการใช%จ0ายงบประมาณประจําป3 2554      22 

กิจกรรมในรอบป! 

 สรุปกิจกรรมท่ีเข%าร0วมประชุมสัมมนา      24 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR 11) ประจําป!การศึกษา พ.ศ. 2553      
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา   39 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ      

ประจําป!งบประมาณ 2553        53 
 
 

 

 



สารบัญ (ต@อ) 

 

เรื่อง                   หน�า 
 

ภาคผนวก ก 

 รายชื่ออาจารย�ท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ0นดิน ป3 2554   
ภาคผนวก ข 

 รายชื่ออาจารย�ท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได% ป3 2554 
ภาคผนวก ค 

 รายชื่ออาจารย�ท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได% สําหรับวิจัยในชั้นเรียน ป3 2554 
ภาคผนวก ง 

 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได% ป3 2554 
ภาคผนวก จ 

 รายชื่ออาจารย�ท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได% ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ� ป3 2554 
ภาคผนวก ฉ 

 รายชื่ออาจารย�ท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได% สําหรับคณะ ป3 2554 
ภาคผนวก ช 

 รายชื่อนักศึกษาท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได% ป3 2554 
ภาคผนวก ซ 

 รายชื่ออาจารย�ท่ีได%รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ป3 2554 
ภาคผนวก ฌ 

 รายชื่อบทความวิจัยของอาจารย�ท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร ป3ท่ี 17 ฉบับท่ี 31 
(มกราคม-มิถุนายน 2554) 
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ประวัติความเป�นมา ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยจันทรเกษม 

 
ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนามาจากการยุบรวม 2 หน�วยงาน  
คือ ศูนย$ฝ&กอบรมและบริการวิชาการกับศูนย$วิจัย ในป) พ.ศ. 2528 อันเป-นผลจากการแก/ไข พรบ. 
วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  

ป) พ.ศ. 2527 และได/เปลี่ยนชื่อจากศูนย$ฝ&กอบรมและบริการวิชาการเป-นศูนย$วิจัยและบริการ
การศึกษา  

ป) พ.ศ. 2538  มีการประกาศใช/ พรบ. สถาบันราชภัฏ ตาม พรบ. ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลง 
หลายส�วน ในทํานองเดียวกัน ศูนย$วิจัยและบริการการศึกษาก็ได/เปลี่ยนชื่อเป-น สํานักวิจัยและบริการ
การศึกษา  

ป) พ.ศ. 2542 ได/มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให/มีการแบ�งส�วนราชการใหม�พร/อมกับการ
เปลี่ยนชื่อบางส�วนราชการ ศูนย$วิจัยและบริการการศึกษา จึงเปลี่ยนเป-น สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
 ป)  พ.ศ. 2547  ได/มีการประกาศใช/ พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทําให/สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
เปลี่ยนเป-นมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร/าง โดยสํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ ปรับเปลี่ยนเป-น สถาบันวิจัยและพัฒนา จนถึงปBจจุบัน 
 
ตําแหน"งผู&บริหารตามลําดับ 
พ.ศ. 2524 - 2528    ดร.อํานวย       เลิศชยันตี หัวหน/าศูนย$วิจัย 
พ.ศ. 2528 - 2532    ดร.กฤตยา อารยะศิริ หัวหน/าศูนย$วิจัยและบริการการศึกษา 
พ.ศ. 2532  - 2536   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  หัวหน/าศูนย$วิจัยและบริการการศึกษา 
พ.ศ. 2536  - 2538   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  หัวหน/าศูนย$วิจัยและบริการการศึกษา 
พ.ศ. 2538  - 2542   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  หัวหน/าสํานักวิจัยและบริการการศึกษา 
พ.ศ. 2542  - 2546   ผศ.ศิริกุล ผลิศักด์ิ  ผู/อํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2546 – 2548   ผศ.ดร.นภาพร   สิงหทัต  ผู/อํานวยการสํานักวิจัยและบริการวิชาการ 
พ.ศ. 2548 – 2550  รศ.ดร.นงเยาว$   จันทราช  ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2550 – 2554  ผศ.ดร.ปBญญา ธีระวิทยเลิศ ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
พ.ศ. 2554 – ปBจจุบัน  ผศ.ดร.ปBญญา ธีระวิทยเลิศ ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ปรัชญา 
 สร/างชุมชนวิชาการ  บนพ้ืนฐานงานวิจัย  ด/วยระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน� 
 สนับสนุน ส�งเสริมและประสานงานวิจัย ด/วยการจัดการอย�างเป-นระบบเพ่ือสร/างองค$ความรู/และ
พัฒนาภูมิปBญญา ตอบสนองท/องถ่ินและประชาคมโลก 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนา ส�งเสริมการดําเนินงานวิจัย และประยุกต$ใช/ภูมิปBญญาให/มีประสิทธิภาพ  
2. สร/างคุณค�างานวิจัยให/เป-นฐานวิชาการ เพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
3. สนับสนุนการนําองค$ความรู/มาใช/พัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการอย�างเป-น

ระบบและต�อเนื่อง 
4. ส�งเสริมการวิจัยท่ีสามารถนําผลมาใช/เพ่ือตอบสนองต�อความต/องการของชุมชน ท/องถ่ิน และ

ประเทศได/ 
 

วัตถุประสงค�  เป)าหมาย  กลยุทธ�  และมาตรการ 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือผลิตและพัฒนานักวิจัยท่ีมีคุณภาพ ในการสร/างสรรค$นวัตกรรมท่ีเป-นเอกลักษณ$ 
2. เพ่ือสนับสนุนการวิจัยสําหรับการสร/างองค$ความรู/ใหม� การเชื่อมโยงภูมิปBญญา 

การถ�ายทอดเทคโนโลยี และการอนุรักษ$ทรัพยากร 
3. เพ่ือส�งเสริมการสร/างองค$ความรู/อย�างเป-นระบบ มีความต�อเนื่อง และนําไปใช/ประโยชน$และ

มีการพัฒนานําไปประยุกต$ใช/ และบริการวิชาการ 
4. เพ่ือเพ่ิมผลงานการวิจัยท่ีมีคุณภาพ สอดคล/องกับความต/องการในการพัฒนาท/องถ่ินและ

ประเทศ ตลอดจนสามารถเผยแพร�ในระดับสากลได/ 
5. เพ่ือเป-นหน�วยประสานความร�วมมือระหว�างหน�วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ต�างประเทศเพ่ือส�งเสริมงานวิจัยท้ังทางตรงและทางอ/อม 
6. เพ่ือใช/ระบบบริหารพัฒนางานวิจัยและการเผยแพร�ด/วยระบบเครือข�ายสารสนเทศและงาน

วิเทศสัมพันธ$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
3

เป)าหมาย 
1. มีโครงสร/างและระบบบริหารจัดการวิจัยท่ีชัดเจน 
2. พัฒนาบุคลากรด/านการวิจัยให/มีคุณภาพ 
3. มีเครือข�ายงานวิจัยระหว�างสถาบันกับองค$กรอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
4. มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด/านต�างๆ เพ่ือส�งเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน  

วิจัยประยุกต$  วิจัยและพัฒนา 
5. มีระบบฐานข/อมูลเครือข�ายสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
6. มีการเผยแพร�ผลงานวิจัยไปสู�ภายนอก 

 

ยุทธศาสตร�การวิจัย 
1. สร/างนักวิจัยและระบบการวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานการวิจัย 
2. สร/างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพ่ือพัฒนาท/องถ่ินและสังคม 
3. สร/างความแข็งแกร�งทางการวิจัยและการบริการวิชาการ 
4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิจัยคุณภาพ 

 
มาตรการ 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1  สร/างนักวิจัยและระบบการวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานการวิจัย 

1.1 จัดให/มีกองทุนวิจัย ระบบประกันคุณภาพและจรรยาบรรณสนับสนุน
กระบวนการทําวิจัยของอาจารย$ 

1.2 จัดประเภทของทุนสนับสนุนการวิจัยและจัดสรรทุนทําวิจัยประเภทต�างๆ รวมท้ัง
การทําวิจัยระยะสั้นในต�างประเทศให/กับอาจารย$ 

1.3 จัดให/มีระบบสนับสนุนการพัฒนาโจทย$วิจัยและการพัฒนาข/อเสนอโครงการและ
ระบบการประเมินคุณภาพในการจัดสรรทุนให/เหมาะสม 

1.4 สนับสนุนให/มีอาจารย$นักวิจัยและผู/เชี่ยวชาญท้ังในและต�างประเทศให/คําปรึกษา
แนะนําถึงการสร/างหัวข/อวิจัย โครงการวิจัย และการหาแหล�งทุนวิจัย ตลอดจนร�วมทําวิจัย 
 

ยุทธศาสตร�ท่ี 2  สร/างผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพ่ือพัฒนาท/องถ่ินและสังคม 
2.1    สนับสนุนให/หัวข/อการทําวิจัยท่ีมีส�วนบูรณาการกับความต/องการของชุมชน 
2.2 จัดสรรงบประมาณจากกองทุนวิจัยสมทบการทําวิจัยให/กับโครงการวิจัยของ 

บุคลากรนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาอย�างเหมาะสม 
2.3 จัดการอบรมท่ีเสริมเทคนิคกระบวนการทําวิจัยและสนับสนุนการเขียนบทความ

ทางวิชาการให/มีมาตรฐานและเพ่ือการตีพิมพ$สูงข้ึน 
2.4 สนับสนุนการตีพิมพ$เผยแพร�และการนําเสนอผลงานวิจัย 
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ยุทธศาสตร�ท่ี 3  สร/างความแข็งแกร�งทางการวิจัย และการบริการวิชาการ 
3.1 จัดทําเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภายในและนอกประเทศเพ่ือให/เกิด

การถ�ายเทความรู/  
3.2 จัดระบบการติดตามผลงานวิจัย การรายงานความก/าวหน/า และการประเมิน

คุณภาพงานวิจัย 
3.3 จัดทําการตลาด  ศึกษาการตลาดหรือความต/องการต�อการบริการวิชาการด/าน

วิจัยโดยใช/สารสนเทศและเครือข�าย 
3.4 สร/างเครือข�ายและพันธมิตรร�วมกันผลิต วิจัยและให/บริการ 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4  ปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิจัยคุณภาพ 
  4.1  จัดระบบบริหารจัดการภายในสถาบัน เพ่ือนําไปสู�การบริหารท่ีดีและตรวจสอบได/ 
จัดทําเอกสารระบบคุณภาพ ได/แก� คู�มือ ข้ันตอน แนวทางปฏิบัติ และเอกสารประกอบ 
  4.2  จัดทํามาตรฐานและตัวชี้วัดสําหรับบุคลากรด/านการจัดการ ด/านสัมฤทธิ์ผล และ
ระบบปNองกันผลลัพธ$บั้นปลายท่ีไม�พึงปรารถนา  
  4.3  จัดระบบและสนับสนุนการนําเสนอผลงาน มีการคัดเลือกผลงาน และการยกย�อง
เชิดชูเกียรตินักวิจัย 
  4.4  มีการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร$ เพ่ือให/บรรลุเปNาหมาย 
  4.5 ส�งเสริมกิจการวิเทศสัมพันธ$และระบบสารสนเทศ เพ่ือการถ�ายเทความรู/บูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอน  การพัฒนาบุคลากร และการบริการวิชาการ 
  4.6  มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือนําไปสู�การปฏิบัติอย�างมีคุณภาพ 
  4.7  มีระบบการบริหารงบประมาณเป-นไปตามนโยบายอย�างเหมาะสม 
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โครงสร&างการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
                
 
                
 
 
 
 
 
 

หน"วยบริหารและธุรการ  (1)  

หน"วยคลังและพัสดุ  (1) 

หน"วยนโยบายและแผน  (1) 

สํานักงานผู&อํานวยการ  
หัวหน&าสํานักงานผู&อํานวยการ   
นักบริหารงานทั่วไป 7, 8 (1) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน"วยวิเทศสัมพันธ�   (1) 

หน"วยประสานทุน     (1) 

หน"วยติดตามและประเมินผล (1) 

กลุ"มงานประสานงานวิจัย 
หัวหน&ากลุ"มงานประสานงานวิจยั 

นักบริหารงานทั่วไป 7 (1) 

หน"วยฐานข&อมูล (1) 

หน"วยประมวลผล (1)
 (1)  

กลุ"มงานสารสนเทศการวิจัย 
หัวหน&ากลุ"มงานสารสนเทศการวิจัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร� 7 (1) 

หน"วยเผยแพร"     (1) 

ผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

รองผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการส"งเสริมการวิจัย คณะกรรมการประจําสถาบัน 

รองผู&อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

หน"วยพัฒนาและฝ<กอบรม (1) 

หน"วยคลินิกวิจัย (1) 
    

หน"วยวิเคราะห�และประเมินโครงการ (1) 

กลุ"มงานพัฒนาและส"งเสริมงานวิจัย 
หัวหน&ากลุ"มงานพัฒนาและส"งเสริมการวิจัย  

นักวิจัย 7  (1) 
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     นักบริหารงานทั่วไป 3 - 6  (2)    นักบริหารงานทั่วไป 3-6 (2)             นักวิชาการคอมพิวเตอร� 3- 6 (1)        นักวิจัย 3 -  6 (2)  
     นักวิเคราะห�นโยบายและแผน  3-6 (1)      นักวิเทศสัมพันธ� 3-6 (1)     ประชาสัมพันธ� 3-6 (1)    เจ&าหน&าที่วิจัย 3-6 (1) 

             นักวิชาการสถิติ 3-6 (1)  
 

 
 
 

 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

สํานักงานผู&อํานวยการ  
หัวหน&าสํานักงานผู&อํานวยการ   
นักบริหารงานทั่วไป 7, 8 (1) 

กลุ"มงานพัฒนาและส"งเสริมงานวิจัย 
หัวหน&ากลุ"มงานพัฒนาและส"งเสริมการวิจัย  

นักวิจัย 7  (1) 

กลุ"มงานสารสนเทศการวิจัย 
หัวหน&ากลุ"มงานสารสนเทศการวิจัย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร� 7 (1) 

กลุ"มงานประสานงานวิจัย 
หัวหน&ากลุ"มงานประสานงานวิจยั 

นักบริหารงานทั่วไป 7 (1) 
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คณะผู&บริหาร 
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม       
2. รองอธิการบดี (ท่ีรับผิดชอบด/านงานวิจัย) 
3. ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
1. ผู/ช�วยศาสตราจารย$ ดร.ปBญญา ธีระวิทยเลิศ ประธานกรรมการ 
2. ผู/ช�วยศาสตราจารย$ ดร.สภุาณี   ด�านวิริยะกุล    รองประธาน 
3. ผู/ช�วยศาสตราจารย$สมเดช        เฉยไสย  กรรมการ 
3. นายธเนศ    ต�วนชะเอม       กรรมการผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. นายกฤษณ$ธวัช   นพนาคีพงษ$ กรรมการผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นางสาวสุดารัตน$   จอมคําสิงห$ กรรมการ 
6. นายวิมล   มิระสิงห$  กรรมการ  

 

คณะกรรมการส"งเสริมการวิจัย  
1. อธิการบดี    ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย     รองประธานกรรมการ 
3. ผู/แทนคณะวิทยาศาสตร$    กรรมการ 
4. ผู/แทนคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
5. ผู/แทนคณะมนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$       กรรมการ 
6. ผู/แทนคณะเกษตรและชีวภาพ    กรรมการ 
7. ผู/แทนคณะศึกษาศาสตร$    กรรมการ 
8. ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก สายวิทยาศาสตร$   กรรมการ 
9. ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก สายมนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$ กรรมการ 
10. ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 
11. รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผู/ช�วยเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
8

เจ&าหน&าท่ีประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. นางสาวสุดารัตน$  จอมคําสิงห$ นักวิจัย ชํานาญการ  
2. นายวิมล       มิระสิงห$  เจ/าหน/าท่ีวิจัย 
3. นางสาวกรวิกา       สุทธิโอฬาร เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสาวนุชรีย$  บวชชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 
5. นางสาวยวงทอง พุ�มแก/ว พนักงานธุรการ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแบ"งความรับผิดชอบของหน"วยงานดังนี้  
1.  สํานักงานผู&อํานวยการ    
 เป-นหน�วยงานกลางในการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีหน/าท่ีรับผิดชอบในการ
สนับสนุนให/ดําเนินงานตามภารกิจต�างๆ ของสถาบันเป-นไปด/วยความเรียบร/อยและบรรลุวัตถุประสงค$
ของสถาบันวิจัย  แบ�งออกเป-น 3 งาน คือ 

1.1  งานบริหารและธุรการ  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
- การรับ-ส�งหนังสือราชการ  ร�างโต/ตอบหนังสือราชการ  ลงทะเบียน เก็บ  ค/นหา

ดูแลรักษา  ทําบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
- การประชุมการติดต�อนัดหมาย  พิธีการต�างๆ  ประสานงานระหว�างหน�วยงาน

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ดําเนินการสรรหาและบรรจุบุคคล ดําเนินการเก่ียวกับตําแหน�ง และอัตรา

เงินเดือนของข/าราชการและเจ/าหน/าท่ี และการส�งเสริมสมรรถภาพการปฏิบัติงาน ความประพฤติ 
ความดีความชอบ วินัยของข/าราชการ  การฝ&กอบรม   

- การออกคําสั่งและประกาศต�างๆ  
1.2  งานคลังและพัสดุ  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- จัดทําบัญชีควบคุมการใช/จ�ายเงินจากงบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณ
รายจ�ายจากรายได/ของมหาวิทยาลัย 

- ดําเนินการเบิกจ�ายค�าใช/จ�ายต�างๆ เก่ียวกับการวิจัย  โครงการสํารวจประชามติ   
- จัดหา จัดซ้ือพัสดุ     ครุภัณฑ$ของสถาบัน  จัดทําทะเบียนพัสดุ  ครุภัณฑ$  

จําหน�ายพัสดุท่ีชํารุด  ดูแล รักษาจัดซ�อมบํารุงพัสดุครุภัณฑ$ให/มีสภาพใช/การได/ 
- ดูแลเรื่องกองทุนวิจัย การเก็บรักษาเงินและการทําบัญชี 
- จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนวิจัย 
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1.3  งานนโยบายและแผน  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะห$ 
- จัดทําคําของบประมาณ  งบประมาณแผ�นดิน  และงบประมาณรายจ�ายจาก

รายได/ของมหาวิทยาลัย   
- การจัดทําแผนกลยุทธ$มหาวิทยาลัย 
- จัดทําแผนงาน/แผนปฏิบัติการให/สอดคล/องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 
- ศึกษา วิเคราะห$ ประสาน และประมวลแผนงานต�างๆ ภายในสถาบันวิจัย 
- พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบายของสถาบันวิจัย 
- ติดตามการดําเนินงานตามแผนและโครงการต�างๆ ซ่ึงเป-นแผนงานวิจัย หรือ

โครงการต�างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

2.  กลุ"มงานพัฒนาและส"งเสริมงานวิจัย 
 2.1  งานพัฒนาและฝ<กอบรม   มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
  -   ส�งเสริมการวิจัยของคณาจารย$และข/าราชการ 

- จัดทําโครงการฝ&กอบรมทางด/านวิจัย  
- จัดทําเครื่องมือพัฒนาและฝ&กอบรมสําหรับการวิจัย 
- การบริหารโครงการวิจัย  

- ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห$ข/อมูลสถิติเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําวิจัย 

- จัดทํารายงานผลการทดสอบ การวิเคราะห$ เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแก/ไข
ปBญหา 

- วางแผนดําเนินงานในด/านต�าง ๆ ช�วยนักวิจัยระดับสูง ศึกษา ค/นคว/า วิจัย 
ตามท่ีได/รับมอบหมาย 

- ปฏิบัติงานด/านอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
 

2.2   งานคลีนิกวิจัย  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- ให/คําปรึกษาเก่ียวกับการเขียนโครงร�างการวิจัยและแนวทางการเสนอขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย   

- ให/คําปรึกษาด/านการเขียนรายงาน/เสนอบทความวิจัย  

- ให/คําปรึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย  

- พิจารณา ศึกษา วิเคราะห$ ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและดําเนินการ
ปฏิบัติงานท่ีค�อนข/างยากเก่ียวกับงานวิจัย 

- กําหนดมาตรฐานในการวิเคราะห$วิจัย 
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- พิจารณาปรับปรุงแก/ไขรายงานผลการวิจัยเรื่องต�าง ๆ  

- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาลู�ทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ของหน�วยงาน 
 

2.3  งานวิเคราะห�และประเมินโครงการ มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- วิเคราะห$แนวนโยบายและโครงการ 

- วิเคราะห$และประเมินคุณภาพข/อเสนอโครงการวิจัยและงานวิจัย 

- จัดการทําวิจัยสถาบัน 

- ประสานการผสมผสานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- วิเคราะห$ความเชื่อมโยงและการบูรณาการงานวิจัย 
 
3.  กลุ"มงานสารสนเทศการวิจัย 

3.1  งานฐานข&อมูล  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- จัดหาข/อมูลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอก 

- จัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษา ผลงานวิจัย เอกสารตีพิมพ$ สถิติ หรือวัสดุอ่ืน  

- จัดทําข/อมูลเก่ียวกับข/อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ$ และประกาศท่ีเก่ียวข/องกับการวิจัย 

- ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร$ส�วนบุคคลและอุปกรณ$ท่ีเก่ียวข/อง 

- ติดต้ังโปรแกรมสําเร็จรูปใช/ปรับปรุงแก/ไขแฟNมข/อมูล 

- เขียนโปรแกรมตามข/อกําหนดของระบบงานท่ีได/วางแผนไว/แล/ว 

- ทดสอบความถูกต/องของโปรแกรม แก/ไขข/อผิดพลาดของโปรแกรม 

- ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
3.2   งานเผยแพร" มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- จัดทําเอกสารเผยแพร�ทางวิชาการด/านการวิจัย 

- สํารวจ รวบรวมข/อมูลรับฟBงความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

- ดําเนินงานประชาสัมพันธ$ในรูปแบบต�าง ๆ เช�น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา 
เพ่ือเผยแพร�ความรู/ความเข/าใจเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ชี้แจง ตอบปBญหาข/อข/องใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ศึกษา วิเคราะห$ เสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธ$ด/านการวิจัย 

- ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
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3.3 งานประมวลผล มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- พิจารณา ศึกษา วเิคราะห$ ทําความเหน็สรุปรายงาน เสนอแนะเก่ียวกับวชิาการสถิต ิ

- การเตรียมข/อมูล วางแผน การประเมินผลเก่ียวกับงานวิจัย 

- การวิเคราะห$สถิติ 

- การติดตาม สํารวจ เพ่ือให/งานดําเนินไปตามระเบียบวิธีท่ีวางไว/ 

- ให/คําแนะนําแก�หน�วยงานต�าง ๆ เก่ียวกับสถิติ 

- ศึกษา วิเคราะห$ และเสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติงานด/านสถิติ 

- ตอบปBญหา ชี้แจงเรื่องต�าง ๆ เก่ียวกับงานในหน/าท่ี 

- ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
 
4.  กลุ"มงานประสานงานวิจัย 
 4.1  งานประสานทุน  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- รวบรวมโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนและสรุปการจัดสรรทุนวิจัย 

- ประสานการจัดหาแหล�งเงินทุน สนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ 

- ประสานงานกับผู/รับทุนอุดหนุน  การจ�ายเงินสมนาคุณและรางวัลการวิจัย 

- ประสานงานติดต�อกับหน�วยงานและบุคคลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับทุนวิจัย 

- ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
4.2   งานติดตามและประเมินผล  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- ติดตามการทํางานของผู/วิจัยให/เป-นไปตามเปNาหมาย แผน กําหนดเวลา  

- รายงานความก/าวหน/าของโครงการวิจัยต�าง ๆ  

- ประสานงานเก่ียวกับแผนและนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

- จัดทําแผนหรือโครงการเพ่ือดําเนินการติดตามการดําเนินงานของโครงการวิจัย
ต�าง ๆ ให/เป-นไปตามแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

- ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
4.3   งานวิเทศสัมพันธ� มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

- ประสานงานการวิจัยกับต�างประเทศ 

- ประสานงานบุคลากรทางการวิจัยกับต�างประเทศ 

- ประสานการฝ&กอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษด/าน ทักษะการนําเสนอ  
(Presentation Skills Workshop)  
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- ศึกษารายละเอียดและเตรียมข/อมูลเก่ียวกับการให/ความร�วมมือและความ
ช�วยเหลือจากต�างประเทศ 

- แปลเอกสาร และร�างโต/ตอบหนังสือภาษาต�างประเทศ 

- อํานวยความสะดวกในเรื่องงานวิจัย ให/แก� อาจารย$ นักวิจัย เจ/าหน/าท่ีต�างประเทศ ฯลฯ 

- ปฏิบัติหน/าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข/อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                           รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
13

ข&อมูลงบประมาณ 
 ในรอบป)งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได/รับงบประมาณวิจัย สําหรับการจัดสรร
ทุนวิจัยให/กับอาจารย$ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจากแหล�งทุนต�างๆ ท้ังแหล�งทุนภายใน ซ่ึง
ได/แก� เงินรายได/ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ�นดิน จากสํานักงบประมาณ   และแหล�งทุน
ภายนอก จากหน�วยงานต�างๆ   โดยมีรายละเอียดแยกตามแหล�งทุนดังนี้ 
 1) อาจารย$ 
     1.1  งบรายได/ 
     1.2  งบรายได/สําหรับวิจัยในชั้นเรียน 
     1.3  งบประมาณแผ�นดิน 
 2) นักศึกษา  
 
1) งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยอาจารย�  จําแนกตามแหล"งทุน  
 

แหล"งทุน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 

แหล"งทุนภายในมหาวิทยาลัย   

 1.1 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารย$ 11 1,153,110 

 1.2 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับวิจัยในชั้นเรียน 28 280,000 

 1.3 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับบุคลากร 
      สายสนับสนุน 

15 780,150 

 1.4 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับสิ่งประดิษฐ$ 6 180,000 

 1.5 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับคณะ 10 775,000 

 1.6 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา 16 60,000 

 1.7 งบประมาณแผ�นดิน 25 8,820,657 

                              รวม 111 12,048,917 

แหล"งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย   

 1.7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 21 9,292,415 

รวมท้ังส้ิน 132 21,341,332 
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1.1 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได&สําหรับอาจารย�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 1 136,500 9 

คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 3 357,000  28 

คณะวิทยาศาสตร$ 3 228,690 27 

คณะวิทยาการจัดการ 4 430,920 36 

รวม 11 1,153,110 100 
 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณจากเงินรายได&  จําแนกตามคณะ 
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1.2 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได&สําหรับงานวิจัยในช้ันเรียน จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 21 210,000 75 

คณะวิทยาศาสตร$ 2 20,000 7 

คณะวิทยาการจัดการ 5 50,000 18 

รวม 28 280,000 100 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบรายได&สําหรับงานวิจัยในช้ันเรียน จําแนกตามคณะ 
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1.3 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได&สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 2 105,000 13 

คณะวิทยาศาสตร$ 2 104,737.50 13 

คณะเกษตรและชีวภาพ 1 52,500 7 

วิทยาลัยแพทย$ทางเลือก 1 52,500 7 

บัณฑิตวิทยาลัย 2 105,000 13 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 5 255,412.50 34 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 105,000 13 

รวม 15 780,150 100 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายได&สําหรับบุคลากร สายสนับสนุน  จําแนกตามสังกัด 
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1.4 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได&สําหรับทุนวิจัยส่ิงประดิษฐ� จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 4 120,000 66 

คณะวิทยาศาสตร$ 1 30,000 17 

คณะเกษตรและชีวภาพ 1 30,000 17 

รวม 6 180,000 100 

 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายได& สําหรับทุนวิจัยส่ิงประดิษฐ�  จําแนกตามคณะ 
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1.5 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได&สําหรับคณะ จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 2 200,000 20 

คณะวิทยาศาสตร$ 3 200,000 30 

คณะวิทยาการจัดการ 2 185,000 20 

คณะเกษตรและชีวภาพ 3 190,000 30 

รวม 10 775,000 100 

 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายได& สําหรับคณะ  จําแนกตามคณะ 
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1.6 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได& สําหรับนักศึกษา จําแนกตามคณะ 
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 4 12,000 25 

คณะวิทยาการจัดการ 2 6,000 13 

คณะวิทยาศาสตร$ 6 30,000 37 

ศูนย$การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท 

4 12,000 25 

รวม 16 60,000 100 
 
 

 
 
 

    กราฟเปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา  จําแนกตามคณะ 
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1.7 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ"นดิน จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 4 1,590,012 16 

คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 3 807,500 12 

คณะวิทยาศาสตร$ 10 3,807,145 40 

คณะวิทยาการจัดการ 5 1,487,000 20 

คณะเกษตรและชีวภาพ 2 640,000 8 

ศูนย$การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาท 

1 489,000 4 

รวม 25 8,820,657 100 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณแผ"นดิน  จําแนกตามคณะ 
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1.8 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ"นดิน แหล"งทุน สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จําแนกตามคณะ  

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 4 1,941,325 19 

คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 6 2,560,400 29 

คณะวิทยาศาสตร$ 3 934,500 14 

คณะวิทยาการจัดการ 3 1,543,845 14 

คณะเกษตรและชีวภาพ 5 2,312,345 24 

รวม 21 9,292,415 100 
 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณแผ"นดิน (สกอ.)  จําแนกตามคณะ 
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สรุปการใช&จ"ายงบประมาณรายจ"ายเงินงบประมาณแผ"นดิน ปJ 2554 
จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

แผนงาน            ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต             ผลงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
หน"วยงาน           สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 

โครงการ งบท่ีได&รับ ใช&ไป คงเหลือ 
ใช&ไป 

ร&อยละ 

โครงการท่ี 1  สนับสนุนและเผยแพร�ผลงานวิจยัสู�
สาธารณชน 

300,000.- 180,615.24 119,384.76 60.20 

รวมท้ังสิ้น 300,000.- 180,615.24 119,384.76 60.20 

 
 
 

สรุปการใช&จ"ายงบประมาณรายจ"ายเงินรายได&ปJ 2554 
จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

แผนงบประมาณ      วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต              ผลงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
หน"วยงาน            สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 

โครงการ งบท่ีได&รับ ใช&ไป คงเหลือ 
ใช&ไป 

ร&อยละ 

โครงการท่ี 2  บริหารจัดการงานของหน�วยงาน 307,800.- 232,514.21 75,285.79 75.54 

โครงการท่ี 3  จัดอบรม ประชุม สัมมนา ให/แก�
บุคลากร นักศึกษาและบุคคลท่ัวไปพัฒนาบุคลากร 

 
352,200.- 

 
287,424.- 

 
64,776.- 

 
81.60 

โครงการท่ี 4  พัฒนาบุคลากร  40,000.- 23,187.- 16,813.- 57.67 

รวมท้ังสิ้น 700,000.- 543,125.21 156,874.79 77.59 
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แผนงบประมาณ   วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต          ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
โครงการ         บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
หน"วยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554 

โครงการ งบท่ีได&รับ ใช&ไป คงเหลือ 
ใช&ไป 

ร&อยละ 

กิจกรรมท่ี 1  สนับสนุนงานวิจัยสําหรับคณะ 5 คณะ 1,000,000.- 785,000.- 215,000.- 78.50 

กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับนักศึกษา 1,000,000.- 30,000.- 970,000.- 0.30 

กิจกรรมท่ี 3  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับอาจารย$ 3,000,000.- 2,393,260.- 606,740.- 79.78 

รวมท้ังสิ้น 5,000,000.- 3,208,260.- 1,791,740.- 64.17 
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กิจกรรมในรอบปJ 
 ในรอบป)งบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาได/ดําเนินกิจกรรมในด/านต�าง ๆ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการต"าง ๆ  
 ประชุมคณะกรรมการส�งเสริมการวิจัย  
 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักวิจัยดีเด�น 

2. การอบรม / สัมมนา 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เดือน ปJ 
ท่ีดําเนินการ 

จํานวนผู&เข&าร"วม
โครงการ (คน) 

2.1 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  
การวิพากย$ข/อเสนอโครงการวิจยัท่ีขอ
งบประมาณแผ�นดิน ประจําป)งบประมาณ 
2555 

ห/องประชุม ช้ัน 5 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม 

50,000.- 11-12 
ตุลาคม 2554 

30 

2.2 โครงการการนําเสนอผลงานวิจัย
แห�งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 
2011) 

ศูนย$การประชุมบางกอก
คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร$  

39,150.- 26-30 
สิงหาคม 
2554 

200 

2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง 
การเขียนรายงานความก/าวหน/าการวิจัย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ$ 140,000.- 17-19 
กันยายน 
2553 

23 

2.4 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 2 เรื่อง การวิจัย
พัฒนาท/องถ่ินเพ่ือแผ�นดินไทย :พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในท/องถ่ิน  
 

หอประชุมศรีวชิรโชติ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูล
สงคราม 

413,330.- 13-17 
มกราคม  
2554 

53 

2.5 โครงการการพัฒนาโจทย$วิจัยและการ
เขียนข/อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
งบประมาณแผ�นดิน ประจําป)งบประมาณ 
2554 (เพ่ิมเติม) 

ห/องประชุมช้ัน 5 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม 

82,000.- 15-16 
มีนาคม 2554 

30 

2.6 โครงการภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
และความพึงพอใจของผู/ประกอบการท่ีต�อ
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําป)การศึกษา 
2553 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
จันทรเกษม 

140,360.- 1-6 
พฤษภาคม 

2554 

3,500 
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โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เดือน ปJ 
ท่ีดําเนินการ 

จํานวนผู&เข&าร"วม
โครงการ (คน) 

2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การพัฒนาโจทย$วิจัยและการเขียนข/อเสนอการ
วิจัยเพ่ือของบประมาณแผ�นดิน ประจําป)
งบประมาณ 2556  

จังหวัดปราจีนบุร ี 107,300.- 2-3 มิถุนายน 
2554 

30 

2.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การเขียนบทความวิจยัเพ่ือตีพิมพ$
วารสารวิชาการ  

ศูนย$การศึกษาพัฒนาครู
และห/องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร$ 238 

20,000.- 30 มิถุนายน 
2554   

40 

2.9 โครงการฝ&กอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หลักสตูร 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับผู/ปฏิบัติงานสาย
สนับสนุน  
   ระยะท่ี 1 

จังหวัดนครนายก 
 
 
ห/องประชุม ช้ัน 5 
อาคารสํานักงาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

103,100.- 
 
 

18,250.- 

 
 
 

19 มกราคม 
2554 

 
 
 

40 
 
 

 

   ระยะท่ี 2 ห/องประชุม ช้ัน 8 
อาคารจันทรากาญจนา
ภิเษก มหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

29,000.- 27-28 
มกราคม 
2554 

25 

   ระยะท่ี 3 จังหวัดนครนายก 120,500.- 28-30 มีนาคม 
2554 

25 

2.10 พิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด�น ในงานฉลอง
ครบรอบ 71 ป) การประชุมวิชาการการ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
จันทรเกษม 

11,000.- 9-11 ก.ย. 53 300 

2.11โครงการเปnดโลกกว/างงานวิจยัเพ่ือ
พัฒนาการบินไทยอย�างยั่งยืน 

ห/องโถง อาคาร 1 ช้ัน 1 
สํานักงานใหญ�  
บ. การบินไทย 

33,050.- 14 กันยายน 
2554 

120 
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 3.   กิจกรรมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 3.1 Research clinic โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาประจํา clinic วิจัย ณ ห/อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกวิจัยออนไลน$ ท่ี http://research.chandra.ac.th 
 3.2  การตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน วันท่ี 23 มิถุนายน 2554 ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ได/แก� 
 

 3.2.1  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.อัญชลี ไสยวรรณ ผู�ทรงคุณวุฒิ 
  3.2.2  ผู�ช�วยศาสตราจารย�สณีุ  ตันติกุล 

3.2.3  ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุภาณี ด�านวิระยะกุล 
3.3.4  นางสาวจันทิมา   ชุลีกราน 
3.3.5  นางสาวปนัดดา   สุขสุวรรณ 

 
4.  การบริการสารสนเทศการวิจัย 

4.1 การบริการข/อมูลสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันประกอบด/วยข/อมูล
โครงการวิจัย แหล�งทุนวิจัย ครุภัณฑ$วิจัย ผลงานเผยแพร�ของคณาจารย$ บริการข/อมูลการวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แก�ผู/ท่ีสนใจ 

4.2  เว็บไซต$ของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาได/จัดทําและเผยแพร�
ข/อมูลทางเว็บไซต$ โดยข/อมูลในเว็บไซต$ประกอบไปด/วยข/อมูลเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา อัน
ได/แก� นโยบายหลักด/านการวิจัยและพัฒนา หน/าท่ีความรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย การแบ�งส�วน
งาน บุคลากร นอกจากนี้ยังมีข/อมูลโครงการวิจัยท่ีได/รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย แบบฟอร$มต�าง 
ๆ ท่ีใช/ในข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย และระบบสืบค/นงานวิจัย 

4.3  การจัดทําเอกสารสารสนเทศ ในป)งบประมาณ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาได/
จัดทําเอกสารสารสนเทศจํานวน 4 เล�ม คือ 

- รายงานประจําป) 2553 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร�ตามหน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

- วารสาร จันทรเกษมสาร ป)ท่ี 17 ฉบับท่ี 33 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 
รวมบทความวิจัยของคณาจารย$ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เผยแพร�แก�หน�วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ  
 
 
 



                       
    รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม        28 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การเขียนรายงานความก�าวหน�าการวิจัย  

วันที่ 17-19 กันยายน 2553  
ณ ห�องประชุม ช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



                       
    รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม        29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การวิพากย1ข�อเสนอโครงการวิจัย
ที่ขอรับทุนจากงบประมาณแผ4นดิน ประจําป5งบประมาณ 2555” 

วันที่ 11-12 ตุลาคม 2554 
ณ ห�องประชุมช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



                       
    รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม        30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คร้ังที่ 2  
เร่ือง “การวิจัยพัฒนาท�องถิ่นเพ่ือแผ4นดินไทย: 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท�องถิ่น” 
วันที่ 13-18 มกราคม 2554 

ณ ห�องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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 โครงการ ฝAกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
 หลักสูตร "การวิจัยเชิงปฏิบัติการสําหรับผู�ปฏิบัติงานสายสนับสนุน" 

วันที่ 19, 27-28 มกราคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
และวันที่ 1-3 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมภูไอยรา รีสอร1ท จ.นครนายก 



                       
    รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม        32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนาโจทย1วิจัยและการเขียนข�อเสนอการวิจัย 
เพ่ือของบประมาณแผ4นดิน ประจําป5งบประมาณ 2556” 

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2554 
ณ โรงแรมเขาใหญ4 แกรนด1วิว รีสอร1ท จังหวัดปราจีนบุรี 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป5 2553” 

วันที่ 23 มิถุนายน 2554 
ณ ห�องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 

 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ1วารสารวิชาการ” 

วันที่ 30 มิถุนายน 2554 
ณ ศูนย1การศึกษาพัฒนาครูและห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร1 238 

คณะศึกษาศาสตร1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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การนําเสนอผลงานวิจัยแห4งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011) 
วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 

ณ ศูนย1ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร1 เซ็นทรัลเวิลด1 
ราชประสงค1 กรุงเทพฯ 
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การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด4น ประจําป5 2554 
ใน งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันที่ 9 กันยายน 2554  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
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นิทรรศการและประชุมสัมมนา  
เร่ือง “เป^ดโลกกว�างงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการบินไทยอย4างย่ังยืน” 

วันพุธ 14 กันยายน 2554 
ณ ห�องโถง อาคาร 1 ช้ัน 1 สํานักงานใหญ4การบินไทย  



                       
    รายงานประจําป� 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม        38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส4งเสริมการวิจัย ประจําป5 2554 
1 คร้ัง / เดือน 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2553 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีนโยบายท่ีชัดเจน และมีความมุ�งม่ันดําเนินงานประกัน
คุณภาพงานวิจัย ท้ังนี้มีตัวชี้วัดท่ีเก่ียวข&องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 
ข*อมูลการประเมิน 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 1) ผลการประเมินในภาพรวมตามองค0ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งชี้ของ สกอ. 

จํานวน 7 องค0ประกอบ 13 ตัวบ�งชี้ มีดังต�อไปนี้  
องค0ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค0 และแผนดําเนินงาน ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 

ได&คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 5 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก   
องค0ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4 ได&คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 5 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก  
องค0ประกอบท่ี 4 การวิจัย ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 4.2 และ 4.3 ได&คะแนนประเมินเฉลี่ยจาก

คณะกรรมการ 4.92 อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก 
องค0ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก�สังคม ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 และ 5.2 ได&คะแนนปะ

เมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการ 2.50 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับต&องปรับปรุง  
องค0ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ�งชี้ท่ี 7.1 7.2 7.3 และ 7.4 ได&

คะแนนปะเมินเฉลี่ยจากคณะกรรมการ 3.75 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี  
องค0ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ�งชี้ท่ี 8.1 ได&คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 5 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก   
องค0ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ�งชี้ท่ี 9.1 ได&คะแนน

ประเมินจากคณะกรรมการ 4 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี  
เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ�งชี้ของทุกองค0ประกอบของตัวบ�งชี้ด&านป@จจัย

นําเข&าได&คะแนน 4.76 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก ตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการได&คะแนน 4.08 
คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี และเม่ือเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ท้ังหมดได&คะแนน 4.14 คะแนน อยู�ในเกณฑ0
ระดับดี 
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2) ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ�งชี้ของสกอ. 
จํานวน 13 ตัวบ�งชี้ จาก 7 องค0ประกอบ มีดังต�อไปนี้ 

มาตรฐานท่ี 2ก มาตรฐานด&านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา เปEนตัว
บ�งชี้ด&านกระบวนการ ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 2.4 7.1 7.3 7.4 8.1และ9.1 ได& 4.57 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับ
ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2ข มาตรฐานด&านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา เปEนตัวบ�งชี้
ด&านป@จจัยนําเข&า ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 ได& 4.76 อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก ส�วนตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการ ตัว
บ�งชี้ท่ี 4.1 5.1 และ 5.2 เฉลี่ยได& 3.33 อยู�ในเกณฑ0ระดับพอใช& รวมเฉลี่ยทุกตัวบ�งชี้ท้ังด&านป@จจัย
นําเข&าและกระบวนการได& 3.69 อยู�ในเกณฑ0ระดับดี  

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด&านการสร&างและพัฒนาสังคมฐานความรู&และสังคมแห�ง
การเรียนรู& เปEนตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการ ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2 และ 7.2 เฉลี่ยได& 3.50 อยู�ในเกณฑ0ระดับ
พอใช&  

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ด&านป@จจัยนําเข&าได& 4.76 คะแนน อยู�ใน
เกณฑ0ระดับดีมาก และเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการได& 4.08 คะแนน และเฉลี่ยรวมท้ังหมดได& 
4.14 คะแนน  อยู�ในเกณฑ0ระดับดี 

 
1) ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด&านบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ�งชี้ของ 

สกอ. จํานวน 7 องค0ประกอบ 13 ตัวบ�งชี้ มีดังนี้  

ด&านนักศึกษาและผู&มีส�วนได&ส�วนเสีย ตัวบ�งชี้ท่ี 5.1 และ 5.2 ได& 2.50 อยู�ในเกณฑ0ท่ี
อยู�ในเกณฑ0ระดับต&องปรับปรุง 

ด&านกระบวนการภายใน ตัวบ�งชี้ 1.1 2.4 4.1 7.1 7.3 7.4 และ9.1 ได& 4.57 
คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก  

ด&านการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนามีป@จจัยนําเข&า และกระบวนการทางการเงิน ได&
คะแนน 4.76 และ 5.00 คะแนน ตามลําดับ เฉลี่ยได& 4.88 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก  

ด&านบุคลากร การเรียนรู&และนวัตกรรม ตัวบ�งชี้ 4.2 และ 7.2 ได& 3.50 อยู�ในเกณฑ0
ระดับพอใช& 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร�วมทุกตัวบ�งชี้ด&านป@จจัยนําเข&า 4.76 อยู�ในเกณฑ0ระดับดี
มาก และเฉลี่ยร�วมทุกตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการ 4.08 อยู�ในเกณฑ0ระดับดี และรวมเฉลี่ยท้ังหมดได& 
4.14 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี 
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2) ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ�งชี้ของ

สกอ. จํานวน 7 องค0ประกอบ 13 ตัวบ�งชี้ มีผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประเภท

สถาบัน กลุ�ม ข สถาบันระดับปริญญาตรี โดยแบ�งเปEน 2 มาตรฐานดังนี้  

มาตรฐานด&านศักยภาพและความพร&อมในการจัดการศึกษา ซ่ึงประเมินได& 3 ด&าน 
จาก 4 ด&าน คือ ด&านวิชาการ ด&านการเงินและด&านบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1 เปEนตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการ ตัวบ�งชี้ 1.1 2.4 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 และ 9.1 ได& 4.25 
คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี  

มาตรฐานด&านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงประเมินได& 2 
ด&าน จาก 4 ด&าน คือ ด&านการวิจัย และด&านการให&บริการวิชาการแก�สังคม มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัว
บ�งชี้ของมาตรฐานท่ี 2 เปEนตัวบ�งชี้ด&านป@จจัยนําเข&า ตัวบ�งชี้ 4.3 ได& 4.76 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี
มาก และตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการ ตัวบ�งชี้ 4.1 4.2 5.1 และ 5.2 ได& 3.95 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของทุกมาตรฐาน ในตัวบ�งชี้ด&านป@จจัย
นําเข&า เฉลี่ยได& 4.76 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดีมาก ส�วนตัวบ�งชี้ด&านกระบวนการ เฉลี่ยได& 4.08 
คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี รวมเฉลี่ยท้ังหมดได& 4.14 คะแนน อยู�ในเกณฑ0ระดับดี 

 
 2. จุดเด0น/แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแก*ไขแต0ละองค6ประกอบคุณภาพ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินตนเองตามองค0ประกอบคุณภาพของ สกอ. จํานวน 7 
องค0ประกอบ คือ องค0ประกอบท่ี 1 2 4 5 7 8 และ 9 รวม 13 ตัวบ�งชี้   
องค6ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค6 และผลการดําเนินการ  
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการแปลงแผนยุทธศาสตร0เปEนแผนปฏิบัติงานประจําปG ท่ี
ครอบคลุมทุกพันธกิจยังไม�ชัดเจน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร0 แผนปฏิบัติงานและ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ยังไม�ชัดเจน 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการ
ประจําปGต�อผู&บริหารเพ่ือพิจารณาเปEนวาระการประชุมยังไม�ชัดเจนและน&อยกว�าปGละ 2 ครั้ง  
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 แนวทางแก*ไข 
1. ควรออกแบบแผนปฏิบัติงานประจําปGให&แสดงความครอบคลุมพัธกิจของหน�วยงาน 
2. ควรออกแบบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ท่ีแสดงให&เห็นถึงความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร0 และแผนปฏิบัติงาน 
3. ควรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปG อย�างน&อยปGละ 2 

ครั้ง และรายงานต�อผู&บริหารเพ่ือพิจารณาเปEนวาระการประชุม 

องค6ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  
จุดเด0น 

 หน�วยงานเปIดโอกาสให&บุคลากรเข&ารับการฝKกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือนําไปใช&ในการ
พัฒนางาน 

แนวทางเสริม 
1. พัฒนาระบบการบริหารงานให&มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดภาระหน&าท่ีของบุคลากรให&มี

ความชัดเจน 
2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช&เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให&มีความรวดเร็ว

เพ่ิมข้ึน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดสรรบุคลากรให&เพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
2. เปIดโอกาสให&บุคลากรมีส�วนร�วมในการพัฒนางานให&บรรลุเปLาหมาย สอดคล&องกับพันธกิจ

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
แนวทางแก*ไข 
1. การจัดทํารายงานประจําปG ควรแสดงข&อมูลสรุปการปฏิบัติงานของหน�วยงานให&

ครอบคลุมทุกประเด็นตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ควรปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผล และการนําผลการประเมินท่ีได&ไปใช&ใน

การปรับปรุงหรือวางแผนการปฏิบัติงานให&เปEนระบบมากข้ึน ควรสร&างระบบในการควบคุมเอกสารให&
มีประสิทธิภาพมากข้ึน มีการกําหนดเปEนวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมท่ีเก่ียวข&อง 
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องค6ประกอบท่ี 4 การวิจัย  

 จุดเด0น 
1. มีการสร&างเครือข�ายวิจัยร�วมกับชุมชนและท&องถ่ิน (จังหวัดชัยนาท) สอดคล&องกับปรัชญา

ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ และยุทธศาสตร0ของประเทศ 
2. มีผลงานการวิจัยท่ีได&รับการจดสิทธิบัตร 
3. มีวารสารวิชาการท่ีได&รับการรับรองมาตรฐานระดับชาติ 
4. มีการสนับสนุนให&อาจารย0ทํางานวิจัยและงานสร&างสรรค0 โดยมีงบประมาณสนับสนุนจาก

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ�านเกณฑ0มาตรฐานในระดับดีถึงดีมากในทุกกลุ�มสาขาวิชา 
แนวทางเสริม 
1. ผลักดันให&มีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการสร&างเครือข�ายวิจัยร�วมกับท&องถ่ินให&มีความ

ชัดเจนเพ่ือให&เกิดประโยชน0สูงสุดต�อองค0กรและท&องถ่ิน 
2. พัฒนาบุคลากรให&มีความสามารถในการทํางานวิจัยหรืองานสร&างสรรค0เพ่ิมข้ึนท้ังในเชิง

คุณภาพและปริมาณ 
3. สนับสนุนให&มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร&างสรรค0ออกเผยแพร�สู�สังคม เพ่ือการนําไปใช&

ให&เกิดประโยชน0มากยิ่งข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สนับสนุนให&มีการบูรณาการงานวิจัยหรืองานสร&างสรรค0กับการจัดการเรียนการสอน

เพ่ิมข้ึน 
2. ขาดความชัดเจนในการกําหนดภาระหน&าท่ีของหน�วยงานท่ีเก่ียวข&องกับการวิจัยสถาบันท่ี

เก่ียวข&องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการนําไปใช&ประโยชน0ในการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

แนวทางแก*ไข 

1. ไม�มี 
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องค6ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก0สังคม 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบวนการ ข้ันตอนบริการวิชาการและการนําผลงานวิจัยมาใช&

ประโยชน0ท่ีตอบสนองความต&องการของสังคมยังไม�ชัดเจน 

 แนวทางแก*ไข 
ควรปรับปรุงกระบวนการ ข้ันตอนบริการวิชาการและการนําผลงานวิจัยมาใช&ประโยชน0ท่ี

ตอบสนองความต&องการของสังคมอย�างแท&จริง 

 
องค6ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไม�มีการระบุหน&าท่ีของคณะกรรมการประจําสถาบันไว&ในคําสั่ง

แต�งต้ังคณะกรรมการประจําสถาบัน 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาขาดการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ0ท่ีได&กําหนดไว&ล�วงหน&า 
3. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการให&ความรู& และส�งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันไม�เปEน

ลายลักษณ0อักษร  
4. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการเสนอประเมินผลการบริหารจัดการในวาระการประชุม           

ไม�ชัดเจน 
5. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการระบุประเด็นความรู& เปLาหมายของการจัดการองค0ความรู&           

ท่ีเชื่อมโยงหรือสอดคล&องกับแผนกลยุทธ0ไม�ชัดเจน 
6. สถาบันวิจัยและพัฒนาขาดการระบุกลุ�มเปLาหมาย  การรวบรวมความรู&จากประเด็น

ป@ญหาและนําความรู&ท่ีได&มาใช&ในการปฏิบัติงานจริง 
7. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการปรับปรุงเว็บไซต0ไม�ครอบคลุมตามข&อเสนอแนะของผลการ

ประเมิน 
8. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนบริหารความเสี่ยงไม�สอดคล&องกับผลวิเคราะห0โอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง 
9. สถาบันวิจัยและพัฒนาขาดการนําผลการประเมินและข&อเสนอแนะมาปรับปรุงแผน

บริหารความเสี่ยงในรอบปGถัดไป 
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 แนวทางแก*ไข 
1. ควรแสดงหลักฐานเพ่ิมเติม คือ คู�มือการบริหารจัดการงานวิจัยท่ีระบุหน&าท่ีกรรมการ

ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ควรมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ0ท่ีได&กําหนดไว&ล�วงหน&าทุกปG 
3. ควรมีการบันทึกการให&ความรู& และส�งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันให&สามารถ

ทํางานได&บรรลุตามวัตถุประสงค0ของหน�วยงาน 
4. ควรนําเรื่องการประเมินผลการบริหารจัดการเสนอในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา 
5. ควรทําตารางเชื่อมโยงหรือความสอดคล&องของประเด็นความรู& เปLาหมายของการจัดการ

องค0ความรู&กับแผนกลยุทธ0  
6. ควรจัดกิจกรรมการจัดการความรู& ระบุกลุ�มเปLาหมายท่ีชัดเจน  การรวบรวมความรู&จาก

ประเด็นป@ญหาและนําความรู&มาใช&ในการปฏิบัติงานจริง  
7. ควรปรับปรุงเว็บไซต0ให&ครอบคลุมตามข&อเสนอแนะของผลการประเมิน  
8. ควรทําแผนบริหารความเสี่ยงให&สอดคล&องกับผลวิเคราะห0โอกาสและผลกระทบของ     

ความเสี่ยง 
9. ควรนําผลการประเมินและข&อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปGถัดไป 

องค6ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนกลยุทธ0ทางการเงินท่ีไม�ชัดเจน  

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาขาดการนําเสนอการจัดสรรงบประมาณและผลการดําเนินงานแก�

คณะกรรมการประจําสถาบัน 

 แนวทางแก*ไข 
1. ควรจัดทําแผนกลยุทธ0ท่ีแสดงให&เห็นถึงความสอดคล&องของงบประมาณประจําปGและ

แผนปฏิบัติงานในแต�ละพันธกิจ และการพัฒนาบุคลากร 

3. ควรนําเสนอการจัดสรรงบประมาณและผลการดําเนินงานแก�คณะกรรมการประจํา

สถาบันพิจารณาว�ามีการใช&งบประมาณเปEนไปตามแผนปฏิบัติงาน เปLาหมาย เพ่ือใช&เปEนข&อมูลทาง

การเงินประกอบการตัดสินใจและแนวทางการใช&งบประมาณในปGถัดไป 
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องค6ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผู&บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาควรใช&การประกันคุณภาพเปEนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ ท่ี กําหนดตามอัตลักษณ0ของ

มหาวิทยาลัยให&ชัดเจน  
 แนวทางแก*ไข 

1. ควรกําหนดงานด&านการประกันคุณภาพการศึกษาให&เปEนพันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร0

หรือเปLาประสงค0ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ควรปรับปรุงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให&เปEนระบบ สอดคล&องกับ 

อัตลักษณ0ของ มหาวิทยาลัย และควรให&ผู&มีส�วนได&ส�วนเสียร�วมเปEนกรรมการพิจารณาแผนยุทธศาสตร0 

ข*อเสนอแนะในการปรับปรุงบริหารจัดการเร0งด0วน 
1. ปรับปรุงระบบ กลไกและกระบวนการบริการวิชาการท่ีตอบสนองความต&องการของสังคม

อย�างแท&จริง 

2. ปรับปรุงระบบการบริหารภายในหน�วยงานให&มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยกําหนดภาระงาน

และผู&รับผิดชอบให&ชัดเจน และจัดสรรบุคลากรให&พอเพียงเหมาะสมกับภาระงาน 

3. ปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ควบคุมการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ�ายให&รวดเร็ว 

4. กําหนดมาตรฐานงานวิจัยให&ได&มาตรฐานสากล 

5. สร&างระบบบริการให&รวดเร็ว โดยใช&เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. มหาวิทยาลัยควรจัดสวัสดิการด&านการดูแลสุขภาพให&กับบุคลากรอย�างท่ัวถึงทุกตําแหน�ง 

เพ่ือสร&างความผาสุกให&กับบุคลากรภายในองค0กร 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตามองค6ประกอบคุณภาพ 

 

องค6ประกอบ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

คุณภาพ ป=จจัย กระบวน ผลผลิต รวม เฉลี่ย  
 นําเข*า การ   องค6ประกอบ  

องค6ประกอบท่ี  1       
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1 - 5 - 5   

รวม - 5  5 5 ระดับดีมาก 

องค6ประกอบท่ี 4       
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 - 3 - 3   
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.2 - 3 - 3   
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 3 - - 3   
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.4 - - 3 3   

รวม 3 6 3 12 3.00 ระดับดีมาก 

องค6ประกอบท่ี 5       

ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1 - 3 - 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3 3 - - 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 5.4 - - 3 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 5.5 - - 1 1   

รวม 3 3 4 10 2.50 ระดับดี 

องค6ประกอบท่ี 7       

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.1 - 2 - 2   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.2 - 1 - 1   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.3 - 3 - 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.4  - 3 - 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.5 3 - - 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.6 - 2 - 2   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.8 - 3 - 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.9 - 3 - 3   

รวม 3 17 - 20 2.50 ระดับดี 
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องค6ประกอบ คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

คุณภาพ ป=จจัย กระบวน ผลผลิต รวม เฉลี่ย  
 นําเข*า การ   องค6ประกอบ  

องค6ประกอบท่ี 8       

ตัวบ�งช้ีท่ี 8.1 - 3 - 3   

ตัวบ�งช้ีท่ี 8.2 - 3 - 3   

รวม - 6 - 6 3.00 ระดับดีมาก 

องค6ประกอบท่ี 9       
ตัวบ�งช้ีท่ี 9.1 - 3 - 3   
ตัวบ�งช้ีท่ี 9.3 - - 3 3   

รวม - 3 3 6 3.00 ระดับดีมาก 

รวมทุกตัวบ0งชี้ 
ของทุก

องค6ประกอบ 
9 38 13 60 2.73 

ได*คุณภาพในระดับดี
มาก 
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สรุปผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
รายงานตารางท่ี ป.2 + ผลการประเมินตามองค6ประกอบคุณภาพ 6 องค6ประกอบ 22 ตัวบ0งชี้ 
 

องค6ประกอบ 
จํานวนตัวบ0งชี ้   

ป=จจัยนําเข*า กระบวนการ ผลผลิต รวม เฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค0
และแผนการดาํเนินการ 

-  3.00 3.00 6 3.00 ดีมาก 

4. การวิจัย 3.00 3.00 3.00 12 3.00 ดีมาก 

5. การบริการวิชาการแก�สังคม - 3.00 2.33 10 2.50 ดี 

7. การบริหารและการจัดการ 3.00  2.40 2.50 20 2.50 ดี 

8. การเงินและงบประมาณ -  3.00 - 6 3.00 ดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 3.00 3.00 6 3.00 ดีมาก 

รวม 3.00   
22

60    

ผลการประเมิน ดีมาก   2.73 2.73 ดีมาก 
 
 

รายงานตารางท่ี ป.3 + ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

มาตรฐาน ตัวบ0งชี้ด*าน
ป=จจัยนําเขา 

ตัวบ0งชี้ด*าน
กระบวนการ 

ตัวบ0งชี้ด*าน
ผลผลิต 

รวม เฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานด&านคุณภาพบัณฑิต (4) - - - - - - 

2. มาตรฐานด&านการบริหาร จัดการ
อุดมศึกษา (34) 
  ก.มาตรฐานด&านการ 

     ธรรมาภิบาลของการบริหาร   
     การอุดมศึกษา (16) 

 
 

3.00 

 
 

 
 

21 

 
 

 
 

11 
 
 

 
 

35 

 
 

 
 

2.69 

 
 
 

 
 

ดีมาก 

ข. มาตรฐานด&านพันธกิจของการ   
   บริหารการอุดมศึกษา (18) 

3.00 3.00 
 

2.25 19 2.71 

 

ดีมาก 

3. มาตรฐานด&านการสร&างและพัฒนา
สังคมฐานความรู& (2) 

- 3.00 - 6.00 3.00 ดีมาก 

รวม 3.00 2.50 2.25    

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดี 
22

60  2.73 ดีมาก 
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รายงานตารางท่ี ป.4 + ผลการประเมินตามมุมมองด*านการบริหารจัดการ 

 

มุมมองด*านการบริหาร
จัดการ 

ตัวบ0งชี้ด*าน
ป=จจัยนําเข*า 

ตัวบ0งชี้ด*าน
กระบวนการ 

ตัวบ0งชี้ด*าน
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ6 

รวม เฉลี่ย ผลการ
ประเมิน 

1. ด&านนักศึกษาและผู&มี
ส�วนได&เสีย 

- 3.00 9 12 2.40 ดี 

2. ด&านกระบวนการภายใน - 2.40 9 21 2.63 ดีมาก 

3. ด&านการเงิน 3.00 3.00 - 9 3.00 ดีมาก 

4. ด&านบุคลากรการเรียนรู&
และนวัตกรรม 

3.00 3.00 3.00 18 3.00 ดีมาก 

รวม    
22

60    

ผลการประเมิน    2.73 2.73 ดีมาก 
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สรุปจุดอ0อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา/ข*อคิดเห็นและข*อเสนอแนะเปGนรายองค6ประกอบ 
 

องค6ประกอบ จุดอ0อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา ข*อคิดเห็นและข*อเสนอแนะ 
องค6ประกอบท่ี  1 

ปรัชญา ปณิธาน และแผน
ดําเนินการ 

จุดท่ีควรพัฒนา   
- แผนยุทธศาสตร0 

ข*อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- จัดทําแผนให&สมบูรณ0ครบถ&วนตาม
ภารกิจและกําหนดตัวบ�งช้ีให&ชัดเจน 
- จัดทําแผนปฏิบัติการให&สอดคล&อง
กับยุทธศาสตร0และดําเนินการตาม
แผนและประเมินผลทุกตัวบ�งช้ี 

องค6ประกอบท่ี  4 

การวิจัย 
จุดแข็ง   
- มีการวิจัยท่ีได&มาตรฐานมีคุณภาพ 
- มีการวิจัยแบบมีส�วนร�วมกับชุมชนภายนอกเพ่ือ
พัฒนาร�วมกัน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ปรับปรุงปฏิรูปพันธกิจท่ีชัดเจนเปEนรูปธรรม
สอดคล&องกับภาระหน&าท่ีของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
- ค ว ร มี น โ ย บ า ย จุ ด เ น& น ภ า ร กิ จ วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
- จัดทําแผนดํา เ นินงานด&านการ วิ จัยระดับ
มหาวิทยาลัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
- จั ด ทํ า แ ผน ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ร กิ จ วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
- การสังเคราะห0ผลงานวิจัยตามหมวดหมู�ของ
ผลการวิจัย 

ข*อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การจัดทํา Power Point การ
นําเสนอข&อมูลควรจัดข&อมูลท่ีชัดเจน
เก่ียวกับการใช&สีบน Power Point  
- ควรนําเสนอนโยบายจุดเน&นของปG 
2552 และจุดเด�นของผลการ
ดําเนินงานท่ีไปสู�การใช&ให&เกิด
ประโยชน0ต�อการเรียนการสอนต�อ
การพัฒนาชุมชนท&องถ่ิน 
-การรายงานผลด&านการวิจัย
โครงการ/กิจกรรมควรทําเปEนแฟLม
รายงานข&อมูลโครงการ คําสั่งการ
ดําเนินกิจกรรมแบบประเมินผลการ
ประเมิน 
- จัดทําแผนพัฒนาจากผลการตรวจ
ประเมิน 

องค6ประกอบท่ี  5 

บริการทางวิชาการแก0สังคม 
จุดแข็ง 

- สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนกลยุทธ0และแผน
ดําเนินงานในการบริการวิชาการทางสังคมรวมท้ัง
มีการประเมินความพึงพอใจผู&รับบริการในระดับดี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- แยกแผนการให&บริการวิชาการออกเปEน 1 แผน
ให&ชัดเจน 

- เพ่ิมงบประมาณในการบริการวิชาการแก�ชุมชน 

ข*อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-มีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีดีมาก
ข้ึน 
- ควรแต�งตั้งคณะกรรมการด&าน
บริการวิชาการพร&อมท้ังระบุหน&าท่ี
อย�างชัดเจน 
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องค6ประกอบ จุดอ0อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา ข*อคิดเห็นและข*อเสนอแนะ 
องค6ประกอบท่ี  5 (ต0อ) 

บริการทางวิชาการแก0สังคม 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- จัดทําระเบียบกฎเกณฑ0ในการให&บริการ
วิชาการให&ชัดเจนมากข้ึน 

- กระจายการให&บริการวิชาการให&กับชุมชน
นอกเหนือจากบริการคณาจารย0ใน
มหาวิทยาลยั 

 

องค6ประกอบท่ี 7 

การบริหารและ 

การจัดการ 

จุดแข็ง 

- ใช&หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
บุคลากรมีศักยภาพและมีคุณภาพตลอดจนมี
ระบบฐานข&อมลูในการบรหิารงานวิจัยท่ีด ี

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ดําเนินการอย�างต�อเน่ือง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
-การจัดทําเอกสารประกอบการแสดงควรมี
ระบบกว�าน้ี 
-ควรให&บุคลากรภาคประชาชนมีส�วนร�วม
มากกว�าน้ี 

ข*อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-หลักฐานแสดงควรให&สอดคล&อง
และพัฒนาเกณฑ0มาตรฐานให&
มากกว�าน้ี 

 

องค6ประกอบท่ี  8 

การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง   
- มีแผนกลยุทธ0ในการใช&จ�ายเงินงบประมาณ
ตลอดจนการใช&ทรัพยากรอย�างมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- การประมาณการในด& านการประหยัด
งบประมาณจากการใช&ทรัพยากรร�วมกับ
หน�วยงานอ่ืน  

ข*อเสนอแนะในการปรับปรุง 
-ควรมีการแจ&งเรื่องการเงินและ
งบประมาณต�อคณะกรรมการ
ประจําสถาบันทราบอย�างสม่ําเสมอ 

 

องค6ประกอบท่ี  9 

ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 

-มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีดีมาก 

จุดท่ีควรพัฒนา 

-มีการนําผลการประเมินมาใช&ในการพัฒนางาน
อย�างต�อเน่ือง 

- 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป�งบประมาณ 2553 

 

 ผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปGงบประมาณ 2553 มีตัวชี้วัด
ท่ีเก่ียวข&องกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1 มาตรฐานด*านคุณภาพบัณฑิต 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.1 ร&อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได&งานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปG 

เกณฑ6การประเมิน 
 ร&อยละ 65   มีคะแนนเท�ากับ  1 
 ร&อยละ 70   มีคะแนนเท�ากับ  2 
 ร&อยละ 75    มีคะแนนเท�ากับ  3 
 ร&อยละ 77   มีคะแนนเท�ากับ 4 
 ร&อยละ 80   มีคะแนนเท�ากับ 5 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษในป)งบประมาณ 2553 จํานวน 3,231 คน มีผู�ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,763 คน ซ่ึงพบว5าเป6นผู�ท่ี
มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 1,028 คนมีผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําอยู5ก5อนแล�ว
จํานวน 276 คน ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต5อ จํานวน 37 คน และผู�สําเร็จการศึกษาท่ียังไม5มีงานทํา 
จํานวน 422 คน ดังนั้น ร�อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได�งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ป) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยรวมเท5ากับ ร�อยละ 70.90 ซ่ึงมี
คะแนนเท5ากับ 2 

 
 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1.2   ร&อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได&ทํางานตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
เกณฑ6การประเมิน 

 ร&อยละ 45   มีคะแนนเท�ากับ  1 
 ร&อยละ 50   มีคะแนนเท�ากับ  2 
 ร&อยละ 55    มีคะแนนเท�ากับ  3 
 ร&อยละ 65   มีคะแนนเท�ากับ 4 
 ร&อยละ 80   มีคะแนนเท�ากับ 5 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังภาคปกติและภาค
พิเศษ  ในป)งบประมาณ พ.ศ. 2553 จํานวน 3,152 คน มีผู�ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,763 คน  เป6นผู�ท่ี
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มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 1,304 คน ผู�ท่ีได�งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
จํานวน 834 คน ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําอยู5ก5อนแล�ว จํานวน 276 คน ผู�สําเร็จการศึกษาท่ีศึกษา
ต5อ จํานวน 37 คน และผู�สําเร็จการศึกษาท่ียังไม5มีงานทํา จํานวน 422 คน  ดังนั้น ร�อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได�งานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําป) 2553 เท5ากับร�อยละ 48.3122 ซ่ึงมี
คะแนนเท5ากับ 2 
 

ตัวบ0งช้ีท่ี 4.1.3   ระดับความพึงพอใจของนายจ&าง ผู&ประกอบการ และผู&ใช&บัณฑิต 
เกณฑ6การประเมิน 

 ร&อยละ 65   มีคะแนนเท�ากับ  1 
 ร&อยละ 70   มีคะแนนเท�ากับ  2 
 ร&อยละ 75   มีคะแนนเท�ากับ  3 
 ร&อยละ 80   มีคะแนนเท�ากับ 4 
 ร&อยละ 85   มีคะแนนเท�ากับ 5 

 

ผู&ประกอบการมีความพึงพอใจต�อบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมประจําปG 2553 โดยรวมแล&วอยู�ในระดับมาก ( X  = 4.292) คิดเปEนร&อยละ 85.84 ซ่ึงมีคะแนน
เท�ากับ 5 
 
ตัวช้ีวัดท่ี   4.2.  มาตรฐานด&านการวิจัยและงานสร&างสรรค0 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.1  ร&อยละของงานวิจัย และงานสร&างสรรค0ท่ีตีพิมพ0 เผยแพร� และ/หรือนําไปใช&
ประโยชน0ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ต�อจํานวนอาจารย0ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

เกณฑ6การประเมิน 
 ร&อยละ 5    มีคะแนนเท�ากับ  1 
 ร&อยละ 10   มีคะแนนเท�ากับ  2 
 ร&อยละ 15    มีคะแนนเท�ากับ  3 
 ร&อยละ 20   มีคะแนนเท�ากับ 4 
 ร&อยละ 30   มีคะแนนเท�ากับ 5 
 
 งานวิจัยและสร&างสรรค0ท่ีได&รับการตีพิมพ0 เผยแพร� หรือนําไปใช&ประโยชน0ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ซ่ึงรวบรวมจากทุกคณะ ในปGงบประมาณ 2553 ได&จํานวน 45 เรื่อง คิดเปEนร&อยละ 
14.7540 ของอาจารย0ประจําท้ังหมด จํานวน 305  คน ซ่ึงมีคะแนนเท�ากับ 2.9508 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.2  ร&อยละของงานวิจัยหรืองานสร&างสรรค0ท่ีนํามาใช&อันก�อให&เกิดประโยชน0อย�างชัดเจนต�ออาจารย0
ประจํา/นักวิจัยประจํา 

เกณฑ6การประเมิน 
 ร&อยละ 6   มีคะแนนเท�ากับ  1 
 ร&อยละ 8   มีคะแนนเท�ากับ  2 
 ร&อยละ 10   มีคะแนนเท�ากับ  3 
 ร&อยละ 15   มีคะแนนเท�ากับ  4 
 ร&อยละ 20   มีคะแนนเท�ากับ  5 

งานวิจัยหรืองานสร&างสรรค0ท่ีนํามาใช&อันก�อให&เกิดประโยชน0อย�างชัดเจนต�ออาจารย0ประจํา/นักวิจัยประจํา 
ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงรวบรวมจากทุกคณะ ในปGงบประมาณ 2553 มีจํานวน 45 เรื่อง ต�ออาจารย0
ประจํา 305 คน คิดเปEนร&อยละ 14.7540 ซ่ึงมีคะแนนเท�ากับ 3.9508 
 
ตัวช้ีวัดท่ี 4.2.3  ร&อยละผลงานวิชาการท่ีได&รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได&รับรองคุณภาพจาก
หน�วยงานท่ีเชื่อถือได&ต�ออาจารย0ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

เกณฑ6การประเมิน 
 ร&อยละ  6    มีคะแนนเท�ากับ  1 
 ร&อยละ  8   มีคะแนนเท�ากับ  2 
 ร&อยละ  10    มีคะแนนเท�ากับ  3 
 ร&อยละ  15   มีคะแนนเท�ากับ 4 
 ร&อยละ  20   มีคะแนนเท�ากับ 5 
 

ร&อยละผลงานวิชาการท่ีได&รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได&รับรองคุณภาพจากหน�วยงานท่ี
เชื่อถือได&ต�ออาจารย0ประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงรวบรวมจากทุกคณะ ใน
ปGงบประมาณ 2553 มีจํานวน 2 เรื่อง ต�ออาจารย0ประจํา 305 คน คิดเปEนร&อยละ 0.6557 ซ่ึงมี
คะแนนเท�ากับ 1 
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ภาคผนวก ก  
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ!นดิน 

ประจําป#งบประมาณ 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 รูปแบบการจัดประสบการณ�วิทยาศาสตร�ตาม
หลักการเรียนรู�โปรแอคทีพ (Pro-Active Learning)  
เพ่ือเสรมิสร�างจิตวิทยาศาสตร�สําหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.พัชรา   พุ<มพชาติ ศึกษาศาสตร� 263,000 

2 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู�เคลื่อนท่ี (mobile 
Learning) ผ<านเครื่องช<วยงานดิจทัิลส<วนบุคคล 
(PDA) 

นางสาวชวนิดา   สุวานิช ศึกษาศาสตร� 420,000 

3 
 

การวิจัยพหุวิธี : การพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการ
สอนท่ีเน�นผู�เรียนเปMนสําคัญของอาจารย�
ระดับอุดมศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา 

นางสาวปRญญฎา  
ประดิษฐบาทุกา 

ศึกษาศาสตร� 350,000 

4 การพัฒนารูปแบบการให�ข�อมูลด�านสุขภาพ เรื่อง  
การดูแลตนเองเพ่ือลดความเสี่ยงต<อการเกิดโรค
สมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร�สําหรับผู�สูงอายุในจังหวัด
ชัยนาท 

นายพีรดล  เพชรานนท� ศึกษาศาสตร� 557,012 

5 การพัฒนาบทเรียนปฏิสมัพันธ�สื่อผสมเพ่ือสร�าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

นายตรีพล  สักกะวนิช วิทยาศาสตร� 210,000 

6 การสร�างนวัตกรรมการเรียนรู�สําหรับจัดกลุ<มดเีอ็นเอ
ไวรัสไข�หวัดใหญ< 

นางสาวภัสสราภรณ�  
สมบูรณ�ศักดิ ์

วิทยาศาสตร� 471,000 

7 ฤทธ์ิต�านการอักเสบและแบคทีเรียท่ีก<อให�เกิดโรค
ผิวหนังอักเสบของสารสกัดจากใบหนาด 

ผศ.เยีย่มศิริ   มณีพิศมัย วิทยาศาสตร� 309,000 

8 ฤทธ์ิในการยับยั้งเซลล�มะเร็งช<องปากของสารสกัด
จากเปลือกส�มโอพันธุ�ขาวแตงกวา 

ผศ.ประภาพร  
ภูริปRญญาคุณ 

วิทยาศาสตร� 269,000 

9 การพัฒนาบรรจุภณัฑ�สินค�าหัตถกรรมชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค<าและโปรแกรมระบบฐานข�อมูลการจัดเก็บ
ในการสืบค�นท่ียังยืน ผ<านเว็บเพจบนระบบเครือข<าย
อินเตอร�เน็ต 

ผศ.สมเดช  เฉยไสย วิทยาศาสตร� 473,000 

10 การวิเคราะห�และพัฒนาประสิทธิภาพเน้ือดินใน
จังหวัดชัยนาท เพ่ือใช�ในการผลิตเครื่องปR`นดินเผา 

นางสาวนันทนา  เงินเลี้ยง วิทยาศาสตร� 367,000 

11 การพัฒนากล<องมัลติมีเดียปฏสิัมพันธ�สัมผสัหน�าจอ
แบบหลายจุดสําหรับประยุกต�ใช�งานในด�านต<างๆ 

นายกิตติมศักดิ์   ในจิต วิทยาศาสตร� 378,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
12 ฤทธ์ิต�านแบคทีเรียท่ีก<อให�เกิดกลิน่ปากของนํ้ามัน

หอมระเหยจากส�มโอพันธุ�ขาวแตงกวาในจังหวัด
ชัยนาท 

นางสาวเพลินพิศ  ยะสินธ์ิ วิทยาศาสตร� 338,468 

13 การเปลีย่นขยะพลาสติกให�เปMนนํ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือ
ลดปรมิาณขยะในชุมชนจังหวัดชัยนาท 

นางสาววีรนุช  สระแก�ว วิทยาศาสตร� 691,677 

14 ประสิทธิผลการรักษาบําบัดโรคอัมพฤกษ�-อัมพาต
ตามตามวิถีพ้ืนบ�านของศูนย�การเรยีนรู�แพทย�
พ้ืนบ�านจังหวัดอ<างทอง 

ดร.ภรภ พลายงาม วิทยาศาสตร� 300,000 

15 การพัฒนาเส�นทางท<องเท่ียวเชิงสขุภาพสําหรับ
ผู�สูงอาย ุ

นางสาวสิริกร   
เลิศลัคธนาธาร 

วิทยาการจัดการ 407,000 

16 การรับรู�และสถานภาพของภาพลกัษณ�มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายศุภฤกษ�    
โพธิไพรัตนา 

วิทยาการจัดการ 217,000 

17 การปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษาหลักสตูร
วารสารศาสตร�ในอนาคต 

ผศ.นุชรินทร�  ศศิพิบูลย� วิทยาการจัดการ 263,000 

18 การสื่อสารเพ่ือช<วยเหลือสถานการณ�นํ้าท<วมใน
ประเทศไทย ปb 2553 

ดร.กนกรตัน�  ยศไกร วิทยาการจัดการ 250,000 

19 โครงสร�างการบรหิารจัดการธุรกิจการทอผ�าพ้ืนบ�าน
จากภูมิปRญญาท�องถ่ินเพ่ือสร�างอาชีพและเพ่ิมรายได� 
เขตอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

น.ส.วรรณา  
เรืองปราชญ� 

วิทยาการจัดการ 350,000 

20 การพัฒนาเส�นทางท<องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามวิถี
ชุมชนลุ<มแม<นํ้าท<าจีนจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.สถาพร   
ถาวรอธิวาสน� 

เกษตรและชีวภาพ 315,000 

21 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการท<องเท่ียวเชิง
เกษตร : กรณีจังหวัดเชียงใหม< 

รศ.ดร.นาฏสุดา   
เชมนะสริ ิ

เกษตรและชีวภาพ 325,000 

22 การมีส<วนของชุมชนต<อการคัดเลือกผู�รับเบ้ียยังชีพ
ผู�สูงอายุจังหวัดชัยนาท 

ดร.ปcยพร ท<าจีน มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

360,960 

23 การบริหารจัดการการท<องเท่ียวทางวัฒนธรรมเชิง
อนุรักษ�บริเวณริมฝReงแม<นํ้าน�อย 

นายภูเนตุ  จันทร�จิต มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

200,000 

24 มาตรการและแนวทางด�านกฎหมายในการควบคุม
สารพิษตกค�างในสินค�าพืชผักและผลไม� จังหวัด
ชัยนาท 

นายอัครเดช มณีภาค มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

246,540 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
25 ปRจจัยท่ีส<งผลต<อการใช�เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ

เสรมิการเรียนรู�ในช้ันเรียนของนักเรียนระดับช<วงช้ัน
ท่ี 4 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด
ชัยนาท 

นายวิมล    มิระสิงห� 
ศูนย�การศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม-ชัยนาท 

489,000 

รวมท้ังส้ิน  8,820,657 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได� สําหรับอาจารย� 

ประจําป#งบประมาณ 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2554 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต (5 ปb) ศึกษาเฉพาะรายวิชาจิตวิทยา
สําหรับคร ู

ผศ.เกษมศรี   
อัศวศรีพงศ�ธร 

ศึกษาศาสตร� 136,500 

2 นักนิเทศศาสตร�ท่ีพึงประสงค�ในอนาคต นายยุทธนา   
วงศ�วีระโยธิน 

วิทยาการจัดการ 63,000 
 

3 ขันติธรรมทางการเมืองของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

น.ส.แสงระวี   
อ่ิมทรัพย� 

วิทยาการจัดการ 115,500 

4 การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.กุลวีณ�  วุฒิกร วิทยาการจัดการ 52,500 

5 ความหมายและภาพตัวแทนครอบครัวในละคร
โทรทัศน�ไทย 

ผศ.จุไรรตัน�   
ทองคําช่ืนวิวัฒน� 

วิทยาการจัดการ 199,920 

6 คุณภาพการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต<อการเรยีนรู�ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

นางพัชมณ  ใจสอาด มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

 

52,500 

7 ปRญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการ
ควบคุมธุรกิจดดูทราย จังหวัดชัยนาท 

นายอัครเดช  มณีภาค   มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

147,000 

8 บทบาทของจิตรกรรมฝาผนังในการเผยแพร< 
พุทธธรรม และศิลปวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษา 
จิตรกรรมฝาผนังวัดปากคลองมะขามเฒ<า
จังหวัดชัยนาท 

น.ส.เกวรินทร� พันทวี   มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

157,500 

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศการซ<อมครุภณัฑ� ผศ.อํานาจ สวัสดิ์นะที วิทยาศาสตร� 52,500 

10 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อมะเม<า 
 (Antidesma thwaitesianum Muell. Arg.) 

น.ส.พรทิพย�  เทิดบารม ี วิทยาศาสตร� 123,690 

11 การพัฒนาระบบบริการโทรศัพท�ดจิิตอล IP 
Phone มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายเกียรติพงษ�   
ยอดเยี่ยมแกร 

วิทยาศาสตร� 52,500 

 รวมท้ังสิ้น  1,153,110 
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รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยในช้ันเรียน 

จากงบรายได� ประจําป#งบประมาณ 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2554 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 บทเพลงจีนของเติ้งลี่จวินท่ีมผีลต<อการพัฒนาทักษะ
ภาษาจีนของนักศึกษาไทย 

นายสุพัฒน�   
กอบตระกูล 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

2 ผลของการใช�เทคนิคการปรับพฤตกิรรมโดยใช�แรง
เสรมิทางลบท่ีมีต<อการแต<งกายถูกระเบียบของ
นักศึกษาวิชานิติศาสตร� ภาคปกตใินเวลาราชการ 
ช้ันปbท่ี 3 

น.ส.กาญจนา   
ปาณะสิทธ์ิ 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

3 การปรับปรุงพฤติกรรมการเข�าช้ันเรียนให�ตรงต<อ
เวลา ของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชากฎหมาย
รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมอืง (LAWS 2301) 
ประจําภาคเรียนท่ี 2ปbการศึกษา 2553 หลักสูตร 
นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร� มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายปbดเิทพ  อยู<ยืนยง มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

4 ผลการใช�แบบฝoกทักษะท่ีมีผลต<อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาการวิเคราะห�สารสนเทศของนักศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� ช้ันปbท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.กัญจนพร   
บุญมั่น 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

5 ผลการใช�วิธีการสอนแบบทัศนศึกษา ท่ีมีต<อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการตลาด
สารสนเทศ ของนักศึกษาช้ันปbท่ี 3 สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.นิรมล  ชอุ<ม มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

6 ผลการใช�วิธีการสอนแบบการแสดงบทบาทสมมติท่ี
มีต<อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาจริยธรรม
วิชาชีพด�านสารสนเทศของนักศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.วาทินี นิลงาม มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

7 ผลการใช�วิธีการสอนแบบบรรยายควบคู<การศึกษา
นอกสถานท่ีท่ีมีผลต<อความสนใจการเรยีนรายวิชา
ประวัติศาสตร�ไทยของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร� 
ช้ันปbท่ี 1 

น.ส.อรวรรณ   
เช้ือน�อย 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

8 ผลการใช�วิธีการสอนแบบทัศนศึกษาท่ีมีต<อการเรียน
วิชา GOHI1202 ประวัติศาสตร�และวัฒนธรรมไทย
ของนักศึกษาช้ันปbท่ี 1 สาขาวิชาภูมิศาสตร�และ
ประวัติศาสตร�เชิงท<องเท่ียว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

น.ส.ธมาภรณ�  พูมพิจ มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

9 การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร�
ไทยเพ่ือการท<องเท่ียว โดยใช�วิธีการบรรยายควบคู<
กับการใช�สื่อมัลติมีเดีย :  กรณศึีกษานักศึกษา
วิชาเอกคอมพิวเตอร�ธุรกิจช้ันปbท่ี 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายสมคเน  แผลงฤทธ์ิ มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

10 เทคนิคการปรบัความเข�าใจในการศึกษาวิชาแผนท่ี
และการสํารวจระยะไกลเบ้ืองต�นโดยใช�หลักการ
เปรียบเทียบ 

น.ส.สุพรรณี   
ปลัดศรีช<วย 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

11 การพัฒนาคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนท่ีเรียนวิชา
กระบวนการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

น.ส.ภาณุกา   
ศิริบํารุงวงศ� 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

12 ผลการใช�สื่อประเภทเพลงท่ีมีต<อทัศนคติในการเรียน
วิชาทักษะการสื่อสารสําหรับนักพัฒนา 2 ช้ันปbท่ี 1 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

ดร.ปcยพร  ท<าจีน มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

13 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา ARTI1202 
จิตรกรรมพ้ืนฐาน จากการใช� " แบบฝoกการ
วิเคราะห�และประเมินคุณค<าของงานศิลปะ" ใน
กระบวนการเรียนการสอน 

นายธีระชัย  สุขสวัสดิ ์ มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

14 การส<งเสริมการอ<านออกเสยีงภาษาจีน ด�วยหนังสือ
ภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรายวิชา 
GHIN4721 ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการ
ท<องเท่ียว 1 

น.ส.นริศรา   
เพชรฤทธ์ิ 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

15 การพัฒนาการจดจําคําศัพท�ภาษาจีนเก่ียวกับ
คํานามนับไม<ได�ในรายวิชา CHIN1402 การเขียน
ภาษาจีน 1 

น.ส.ภัทรวดี  ตรัยท่ีพ่ึง มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

16 ผลการใช�ชุดการสอนวิชา GEEN 1103 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน ท่ีมีต<อทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาช้ันปbท่ี 2 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชนัฎา  โสมณวัฒน� มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

17 การใช�เว็บเพจเพ่ือส<งเสริมความเข�าใจในการเรียน
วิชารูปและการใช�ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

นายวิชัย  สิงห�ซอม มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

18 ผลของการปฏิบัติจริงจากแบบฝoกหัดในแบบเรียนท่ี
มีต<อความเข�าใจในการอ<านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาท่ีเรียนวิชา Business English 2 ในภาค
เรียนท่ี 2 ปbการศึกษา 2553 

นายวิญญ�  สตัยารักษ� มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

19 ผลของการใช�กิจกรรมการเขียนบันทึก (Keeping 
Journals) ท่ีมีต<อความสามารถในการเขียนระดับ
อนุเฉทของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษระดับช้ัน 
ปbท่ี 2 ในรายวิชา ENGL2402 การเขียน 2 

นางจันทรวรรณ สําราญ
สํารวจกิจ 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

20 การเรยีนรู�จากกรณีปRญหา (Problem-based 
Learning : PBL) สําหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษา
ฝรั่งเศสธุรกิจ คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

นางปcยจิตร  สังข�พานิช มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

21 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร�
ดนตรีข้ันพ้ืนฐาน ด�วยการสอบแบบจัดกลุ<มพ้ืน
ฐานความรู�ด�านคอมพิวเตอร�ดนตร ีของนักศึกษาช้ัน
ปbท่ี 1 สาขาวิชาดนตรีสากล 

นายพิสิษฐ�  เอมดวง มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

10,000 

22 รูปแบบการเรียนของนักศึกษาท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู�วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร�สูง 

นายศุภฤกษ�  โพธิไพรตันา วิทยาการจัดการ 10,000 

23 แบบการเรยีนรู�ของนักศึกษาตามทฤษฎีสมองซีก
ซ�ายและซีกขวา 

น.ส.อาจารยี�   
ประจวบเหมาะ 

วิทยาการจัดการ 10,000 

24 ผลของการเรียนแบบสืบสอบบนเว็บด�วยวิธีการเรียน
ร<วมมือท่ีแตกต<างกันท่ีมีต<อพฤติกรรมการมีส<วนร<วม
ทางการเรียน 

น.ส.ปcยนันท�  ปานน่ิม วิทยาการจัดการ 10,000 

25 เจตคติของนักศึกษาท่ีมีต<อการใช�สื่อมัลติมีเดียช<วย
สอนวิชาการจัดการธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส� 

น.ส.ภัทรมน  กล�าอาษา วิทยาการจัดการ 10,000 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

26 ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรยีนของ
นักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย�โดยการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีการใช�กรณีศึกษา (Case 
Study) 

น.ส.กุลวีณ�  วุฒิกรณ� วิทยาการจัดการ 10,000 

27 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลักสถิตเิมื่อใช�การเรียน
การสอนแบบร<วมมือ 

น.ส.กนิษฐา  อ<อนศิร ิ วิทยาศาสตร� 10,000 

28 การศึกษาวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนกลุ<มนักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพแบบพ่ึงพิงผู�อ่ืนในรายวิชาวิทยาศาสตร�
เพ่ือชีวิต 

น.ส.พรทิพย�  เทิดบารม ี วิทยาศาสตร� 10,000 

รวมท้ังสิ้น  280,000 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากงบประมาณรายได� ป# 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
1 แนวทางการให�บริการผู�มารับบริการโดยการฝRงเข็ม

อย<างมีประสิทธิภาพของวิทยาลัยแพทย�ทางเลือก 
นายสุร  พัฒนกุล วิทยาลัยแพทย�

ทางเลือก 
52,500 

2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ตามรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส. สุธาสินี   
หนองน�อย 

เกษตรและชีวภาพ 52,500 

3 เจตคตติ<อการวิจยัและปRจจัยท่ีเอ้ือต<อการทําวิจัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส. กรวิกา   
สุทธิโอฬาร 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

52,500 

4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจยัของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส. นุชรีย�  บวชชุม สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

52,500 

5 ปRญหาของผู�ใช�ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส�
และแนวทางการปรับปรุงระบบงานของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส. สุมาลี  ถวายสินธุ� สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

46,200 

6 รูปแบบการให�บริการวารสาร หนังสือพิมพ� ของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏจันทรเกษม อย<างมีประสิทธิภาพ 

น.ส. รัชนี  ตันพันเลิศ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

52,500 

7 การพัฒนารูปแบบการให�บริการห�องจดหมายเหตุ
จันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส. รัตนาภรณ�   
แสนดวง 

สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

52,500 

8 รูปแบบการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ� วารสาร หนังสือพิมพ� 
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม เพ่ือการให�บริการ
อย<างมีประสิทธิภาพ 

นางวาสนา  มัสตลู สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

51,712.50 

9 รูปแบบการอบรมฐานข�อมลูอิเล็คทรอนิกส�ให�กับ
นักศึกษาใหม<อย<างมีประสิทธิภาพของสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันทรเกษม 

น.ส. อัญชนา  ธาตุบุรมย� สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

52,500 

10 การพัฒนารูปแบบการให�บริการทางการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สํานักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม 

นางกวิสรา  ศรีปานอินทร� บัณฑิตวิทยาลัย 52,500 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

11 การบริการห�องสมดุ อุปกรณ�การศึกษา และ
สภาพแวดล�อมการเรียนรู�สาํหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

นางจุฑามาศ  พูลรตัน� บัณฑิตวิทยาลัย 52,500 

12 สภาพปRญหาและการพัฒนาระบบบริการเครือข<าย
อินเตอร�เน็ตไร�สายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจันทรเกษม 

น.ส. กัลยา  โปธาคํา วิทยาศาสตร� 52,237.50 

13 การพัฒนาการปฏบัิติงานด�านการบริการอย<างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากรสํานักงานคณะ
วิทยาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสุทธิดา  เซ็นหลวง วิทยาศาสตร� 52,500 

14 การจัดการความรู�เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส. สมพร  แสนโสดา ศึกษาศาสตร� 52,500 

15 การปรับปรุงการให�บริการทางวิชาการสําหรับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

นายสมาน   ถาวรณา ศึกษาศาสตร� 52,500 

รวมท้ังสิ้น  780,150 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัย(ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ�) 

จากงบรายได� ประจําป#งบประมาณ 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (ทุนวิจัยสิ่งประดิษฐ�)   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
1 สัญญาณไฟจราจรโดยใช�มือโบก ดร.ชวนิดา  สุวานิช ศึกษาศาสตร� 30,000 

2 กรงดักจับสุนัข ผศ.ดร.ปRญญา  ธีระวิทยเลิศ ศึกษาศาสตร� 30,000 

3 ไม�เท�ามไีฟกะพรบิเพ่ือความปลอดภัย นายณัฎฐกรณ�  ปะพาน ศึกษาศาสตร� 30,000 

4 ไม�เท�ามเีสยีงพูดเพ่ือความปลอดภยั นายณัฎฐกรณ�  ปะพาน ศึกษาศาสตร� 30,000 

5 หัวก�อกนํ้าประหยดันํ้าแบบลูกทรงกลม ผศ. สมเดช  เฉยไสย วิทยาศาสตร� 30,000 

6 หัวก�อกนํ้าประหยดันํ้าแบบแผ<นเหรียญกลม ผศ.ดร.สถาพร   
ถาวรอธิวาสน� 

เกษตรและชีวภาพ 30,000 

รวมท้ังสิ้น  180,000 
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ 

จากงบรายได� ประจําป#งบประมาณ 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ)   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 ทัศนคติและพฤติกรรมของนักท<องเท่ียวชาวไทยใน
การใช�บัตรเครดิตในเขตกรุงเทพมหานคร 

นายฉัตรมงคล  จันทราทิพย� 
นายสิทธิ  วงศ�ทองคํา 
น.ส. นภัสสร  ตืม่สูงเนิน 
น.ส. อาจารยี� ประจวบเหมาะ 

วิทยาการจัดการ 82,500 

2 อิทธิพลของปRจจัยเชิงสาเหตุท่ีส<งผลต<อความ
จงรักภักดีเชิงทัศนคติ ความภักดเีชิงพฤติกรรม และ
ความภักดเีชิงสังคมของลูกค�าในเดสตเินชันสปาของ
ธุรกิจโรงแรม 

ผศ.ดร.สดุารตัน�  
ปธานราษฎร� 

วิทยาการจัดการ 102,500 

3 การพัฒนาพฤติกรรมเข�าช้ันเรยีนของนักศึกษา
วิชาการขยายพันธุ�พืช 

นายชินกร  จิรขจรจริตกุล เกษตรและชีวภาพ 10,000 

4 การพิสูจน�เอกลักษณ�และคุณลักษณ�ของแบคทีเรีย 
ยีสต� และรา ท่ีแยกจากเน้ือตาลโตนดสุก นํ้าตาลสด
และนํ้าตาลเมาในจังหวัดชัยนาท 

นายอํานาจ  ภักดีโต 
น.ส. สณัฐิตา ตังคจิวางกูร 
ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล  
พหลภาคย� 

เกษตรและชีวภาพ 130,000 

5 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต<อการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อของตาลโตนด 

น.ส. สณัฐิตา ตังควิจางกูร 
นายอุดมศักดิ์  ผ<องศร ี

เกษตรและชีวภาพ 50,000 

6 ปRจจัยท่ีมีอิทธิพลต<อการตัดสินใจเลือกเข�าศึกษาใน
คณะวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  
ดุลสมัพันธ� 

วิทยาศาสตร� 80,900 

7 สภาพและปRญหาการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะวิทยาศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

นางสายพิณ  ม<วงนา 
รศ.สภุาคย� ดลุสมัพันธ� 
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดลุสัมพันธ� 

วิทยาศาสตร� 59,850 

8 การพัฒนาระบบประเมินการสอนออนไลน�ผ<าน
เว็บไซต� 

นายวุฒินันท�  บุญโพธ์ิ 
ดร.จามรกุล  เหล<าเกียรติกุล 

วิทยาศาสตร� 59,250 

9 การประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต คณะ
ศึกษาศาสตร� 

ผศ.ดร.สรุางค�  ธรรมโวหาร ศึกษาศาสตร� 85,000 

10 การพัฒนาหลักสูตรการฝoกอบรมการเขียนแผนการ
จัดเรยีนรู�มุ<งผลสัมฤทธ์ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (TQF : Hed)
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

ผศ.ดร.ปRญญา  ธีระวิทยเลิศ ศึกษาศาสตร� 115,000 

รวมท้ังสิ้น  775,000 
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ภาคผนวก ช 
รายช่ือนักศึกษาที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได�  

ประจําป#งบประมาณ 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา)   
ป#งบประมาณ 2554 
คณะศึกษาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 อัตมโนทัศน�ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 
นายชาคริต ถาวรรักษ� 
น.ส. อุษาวดี  เรืองน่ิม 

อาจารย�กิดานันท�  ชํานาญเวช 
อาจารย�ณัฏฐ�ชุดา  สภุาพจน� 

3,000 

2 การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักศึกษาช้ันปbท่ี 1-4 ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายจีระพันธุ�  มีศร ี อาจารย�กิดานันท�  ชํานาญเวช 
อาจารย�ณัฏฐ�ชุดา  สภุาพจน� 

3,000 

3 พฤติกรรมการทํางานเปMนทีมของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส. พรทิพย�  ติ๊นา อาจารย�กิดานันท�  ชํานาญเวช 
อาจารย�ณัฏฐ�ชุดา  สภุาพจน� 

3,000 

4 พฤติกรรมการคบเพ่ือนต<างเพศของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส. เบ็ญจวรรณ�   
ขุนพิลึก 

อาจารย�กิดานันท�  ชํานาญเวช 
อาจารย�ณัฏฐ�ชุดา  สภุาพจน� 

3,000 

รวมท้ังสิ้น  12,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา)   
ป#งบประมาณ 2554 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 ปRจจัยท่ีมีผลต<อความผูกพันของบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

น.ส.เปรมฤดี   สุขชวลติ อาจารย�กุลวีณ�  วุฒิกร 3,000 
 

2 การศึกษาคุณภาพการดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ธนพร  จงกรมแก�ว อาจารย�กุลวีณ�  วุฒิกร 3,000 
 

รวมท้ังสิ้น  6,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา)   
ป#งบประมาณ 2554 
คณะวิทยาศาสตร� 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 การศึกษาสณัฐานวิทยาของเยื่อหุ�มแพร<ผ<านฟอก
เลือกจากไคโตซานเคลือบคาร�บอกซิลเมิทล
เซลลูโลส 

นายวชิรวิทย�  โสกูน น.ส.วีรนุช  สระแก�ว 
ผศ.ประภาพร   
ภูริปRญญาคุณ 

5,000 

2 การศึกษาสารสกัดหยาบคาร�ดโิอลพิินจากตับหม ู นายวิศรุต  ศรีวงค� อาจารย�วีรนุช  สระแก�ว 
ผศ.ประภาพร   
ภูริปRญญาคุณ 

5,000 

3 พฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของใบบุหรงดอก
แหลม 

น.ส.จุฑาภัทร พลอยขุน
ทด 

ผศ.รตันา  เฉลมิกลิ่น 
ดร.พงษ�ศักดิ์  อินนอก 

5,000 

4 พฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของก่ิงบุหรงดอก
แหลม 

น.ส.เสาวณี  เผือกคํา ผศ.รตันา  เฉลมิกลิ่น 
ดร.พงษ�ศักดิ์  อินนอก 

5,000 

5 พฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของก่ิงสะทางเล็ก น.ส.นาริน  เลิศล้าํ ผศ.รตันา  เฉลมิกลิ่น 
อ.เพลินพิศ  ยะสินธ� 

5,000 

6 พฤกษเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของใบสะทางเล็ก น.ส.วิไลรตัน�  ราษีบุษย� ผศ.รตันา  เฉลมิกลิ่น 
อ.เพลินพิศ  ยะสินธ� 

5,000 

รวมท้ังสิ้น  30,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา)   
ป#งบประมาณ 2554 

ศูนย�การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม-ชัยนาท 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 บทบาทขอพนักงานเทศบาลท่ีจัดทําแผนในการ
พัฒนาท�องถ่ิน 

นายชัชวาลย�   โพธ์ิกุล นายฉกาจ  ลอยทอง 3,000 
 

2 บทบาทและการมีส<วนร<วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมในเทศบาล
นางลือ 

น.ส.ศิรญิาขวัญ ใจแสน นายฉกาจ  ลอยทอง 3,000 
 

3 บทบาทของคณะกรรมการกองทุนหมู<บ�านใน
การบริหารจัดการกองทุน : ศึกษาเฉพาะกรณี 
หมู<ท่ี 3 ตําบลห�วยกรด อ.สรรคบุร ีจังหวัด
ชัยนาท 

น.ส.ศิรริัตน�  การภักด ี นายฉกาจ  ลอยทอง 3,000 
 

4 ความพึงพอใจของสมาชิกท่ีมีต<อองค�การบริหาร
ส<วนตําบลในด�านการบริหาร : ศึกษาเฉพาะกรณี 
องค�การบริหารส<วนตําบลเท่ียงแท� 

น.ส.สุธีรัตน�   
อรรคเศรษฐัง 

นายฉกาจ  ลอยทอง 3,000 
 

รวมท้ังสิ้น  12,000 
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ภาคผนวก ซ 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประจําป#งบประมาณ 2554 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน (สกอ.)   
ป#งบประมาณ 2554 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 องค�ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของพรรณ
ไม�วงศ�จําปาชนิดใหม<ของโลก : จําปbสิรินธร 

ผศ.รตันา  เฉลมิกลิ่น  
และคณะ 

วิทยาศาสตร� 315,000 

2 คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบบริเวณ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม อําเภอสรรคบุรี  
จังหวัดชัยนาท 

นางสาวกุลวีณ�  วุฒิกร   
และคณะ 

วิทยาการจัดการ 217,300 

3 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ<มจุลลินทรยี�ท่ี
เปMนประโยชน�และด�วงผิวดินของระบบนิเวศเกษตร
เขตอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระยะท่ี 2 

ผศ.โกเมนทร�  บุญเจือ เกษตรและชีวภาพ 506,000 

4 รูปแบบการเสรมิสร�างบทบาทของผู�สูงอายุในการ
พัฒนาท�องถ่ินจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2553 

นางพวงทิพย�  หนูเจริญ 
และคณะ 

วิทยาการจัดการ 816,000 

5 การอนุรักษ�และการใช�ประโยชน�จากพืชสมุนไพร
กะทกรก 

ผศ.ดร.น.สพ.สุรพล   
พหลภาคย� 

เกษตรและชีวภาพ 990,000 

6 การพัฒนาเครือข<ายการผลิตหนังสือเสริม
ประสบการณ�สําหรับโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ� 

ดร.วิลาวัณย�  จารุอริยานนท� 
และคณะ 

ศึกษาศาสตร� 799,500 

7 การพัฒนาบทเรียนออนไลน�ผ<านเครือข<าย กลุ<มวิชา
วิจัย สําหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายณัฏฐกรณ� ปะพาน  
และคณะ 

ศึกษาศาสตร� 521,325 

8 รูปแบบการเสรมิสร�างวัฒนธรรมองค�กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานร<วมกันอย<างมีความสุข
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.รุ<งทิพย� พุ<มดนตรี  
และคณะ 

สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม 

484,000 

9 ผลของการเสรมิผลิตภัณฑ�สารสกัดหยาบจากใบ
มะรุมในอาหารไก<ไข<ต<อการให�ผลผลิตไข< คุณภาพไข< 
ระดับคอเลสเตอรอล และการตอบสนองต<อ
ความเครยีด 

นายภูริทัต ยอดเพชร เกษตรและชีวภาพ 199,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน (สกอ.)   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
10 หลากหลายของแบคทีเรีย ยสีต� และราใน

กระบวนการหมักปลาร�าในจังหวัดชัยนาท 
นายอํานาจ ภักดโีต เกษตรและชีวภาพ 317,345 

11 โครงการวิจัย  การถ<ายทอดภมูิปRญญาท�องถ่ินของ
ปราชญ�ชาวบ�าน ครูอุทัย แก�วละเอียด   
กรณีศึกษา  วงไทยบรรเลง  อ. อัมพวา   
จ. สมุทรสงคราม 

นางสาวอังคณา แสงอนันต� มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

200,000 

12 เปรียบเทียบผลผลิตและคุณค<าทางอาหารของเห็ด
ฟาง ในตะกร�าโดยใช�วัสดุเหลือท้ิงทางธรรมชาติใน
ชุมชนห�วยกรด จังหวัดชัยนาท 

นายชินกร จิรขจรจริตกุล เกษตรและชีวภาพ 300,000 

13 การพัฒนารูปแบบการมีส<วนร<วมของผู�ปกครองเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมด�านคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงของเด็กปฐมวัย      

ผศ.กรรณิการ� สสุม ศึกษาศาสตร� 220,500 

14 ความพร�อมขององค�กรปกครองส<วนท�องถ่ินในการ
นํานโยบายคนพิการสู<การปฏิบัติ: กรณีศึกษา
เทศบาลในจังหวัดชัยนาท 

นายศาศวัต เพ<งเพ  
และคณะ 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

142,750 

15 การย<อยสลายขยะอินทรีย�ของไส�เดือนสายพันธุ� 
Eudrilus eugemiae (african night crawler) 

ผศ.สุพัตรา ทรงงามทรัพย� 
 

วิทยาศาสตร� 219,500 

16 ภูมิปRญญาศิลปกรรมเครื่องแต<งกายโนราภาคใต�   ผศ.ดร.บุปผาชาติ อุปถัมภ�
นรากร 

มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

650,000 

17 โครงการวิจัยพัฒนาครูด�วยภูมิปRญญาฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากใบและรากหญ�า
แฝกต<อเช้ือรา Aspergillus niger และ 
Penicillium Sp. 

รศ. สุภาคย�  ดุลสัมพันธ� วิทยาศาสตร� 400,000 

18 การวิจัยพัฒนาครมูหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด�วยภูมิปRญญาท�องถ่ิน : การคิดอย<างมีวิจารณญาณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรสุภา 

ผศ.ดร.สรุางค�  ธรรมโวหาร ศึกษาศาสตร� 400,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน (สกอ.)   
ป#งบประมาณ 2554 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
19 ฐานข�อมูลสําหรับการสร�างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม 

: จังหวัดชัยนาท 
น.ส.จารณุี   เนตรบุตร มนุษยศาสตร�และ

สังคมศาสตร� 
553,115 

20 บทบาทองค�การบริหารส<วนตําบลในการใช�ข�อมูล
บัญชีครัวเรือนเพ่ือพัฒนาชุมชน 

น.ส.สุพรรณี  ปลัดศรีช<วย มนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

530,535 

21 การพัฒนาผลิตภณัฑ�ภูมิปRญญาท�องถ่ินตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการท<องเท่ียว
ของจังหวัดบึงกาฬ 

นางสุนทรี  แก�วสอน วิทยาการจัดการ 510,545 

 รวมท้ังสิ้น 9,292,415 
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ภาคผนวก ฌ 
รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ที่ลงวารสารจันทรเกษมสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป
 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม       85 
 

รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 
ป#ท่ี 17 ฉบับท่ี 31 (มกราคม-มิถุนายน 2554) 

  

ท่ี ช่ือเรื่อง ผู�วิจัย 
บทความวิชาการ 
1 การเขียนบทสรุปสาํหรับผู�บริหารในรายงานการวิจยั  ผศ.ดร.ปRญญา ธีระวิทยเลิศ 

บทความวิจัย 
2 การวิจัยและพัฒนาคู<มือการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดวิเคราะห� สําหรับครู

ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น 
ผศ.ประไพ บวรฤทธิเดช   
ผศ.ดร.ไสว ฟRกขาว  
ดร.อาภาพร สิงหราช 

3 ผลการใช�ชุดให�ความรู�ผู�ปกครองเพ่ือส<งเสรมิพฤติกรรมการรู�หนังสือของเด็ก
ปฐมวัย อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

รศ.ดร.ศรดุา ปRญญาโรจน�รุ<ง  
ผศ.ปcยชาติ หอวัฒนกุล 

4 การศึกษารูปแบบการจัดการความรู�บนเว็บ กรณีศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
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น.ส.ปcยนันท� ปานน่ิม   
น.ส.ภัทรมน กล�าอาษา   
น.ส.อาจารีย� ประจวบเหมาะ  
น.ส.อลิสา ประมวลเจริญกิจ 

5 ปRญหาการบังคับใช�มาตรการจําหน<ายเครื่องดืม่แอลกอฮอล�บรเิวณรอบ
สถานศึกษา 

นายอัครเดช มณีภาค 

6 เส�นทางท<องเท่ียวสถานธรรมและกลุ<มวิสาหกิจชุมชนลุ<มแม<นํ้าเจ�าพระยา 
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน� 

7 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจําแนกชนิดผีเสื้อ ดร.จามรกุล เหล<าเกียรติกุล   
นายพิสุทธ์ิ พวงนาค  
นายวุฒินันท� บุญโพธ์ิ 

8 การต<อสู�ดิ้นรนเพ่ือดํารงอยู<ของคนจนไร�ท่ีอยู<อาศัยในเขตเทศบาลเมอืง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 

นายลาภบุญ  รัตนโชติพานิช  
ผศ.ดร.สถาพร  ถาวรอธิวาสน� 

9 กลยุทธ�การพัฒนาท�องถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
:  องค�การบริหารส<วนตําบล   สรรพยา จังหวัดชัยนาท 

นายไตรศักดิ์ ปRทมรัฐจิรนนท�  
สถาพร  ถาวรอธิวาสน� 

10 ทุนนิยมพวกพ�องในประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว<างระบอบสฤษดิ์ 
– ถนอมและระบอบทักษิณ 

นายรัตพงษ� สอนสภุาพ 

11 การรับรู�ของผู�ถือหุ�นต<อบทบาทของกรรมการอิสระในการรักษาผลประโยชน�
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย�แห<งประเทศไทย 

นายวีรพงษ� ชุติภัทร� 

12 การพัฒนานิทานมัลติมีเดียเพ่ือเสริมการอ<านภาษาอังกฤษด�วยตนเองท่ีมีการ
ให�ความหมายของคําศัพท� 3 รูปแบบสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปbท่ี 4 

นายศุภลักษณ� วัฒนาเฉลิมยศ  
นายฤทธิชัย อ<อนมิ่ง        

 



 รายงานประจําป
 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม       86 
 

คณะผู�จัดทํา 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. ผู�ช<วยศาสตราจารย� ดร.ปRญญา  ธีระวิทยเลิศ ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผู�ช<วยศาสตราจารย�สมเดช   เฉยไสย    รองผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. นางสาวสุดารัตน�       จอมคําสิงห� นักวิจัย ชํานาญการ 
4. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. นางสาวนุชรีย�   บวชชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
6. นางสาวยวงทอง   พุ<มแก�ว  พนักงานธุรการ 

  
รวบรวมพิมพ�และออกแบบ 

1. นางสาวสุดารัตน�   จอมคําสิงห� นักวิจัย ชํานาญการ 
2. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
3. นางสาวนุชรีย�   บวชชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
4. นางสาวยวงทอง   พุ<มแก�ว  พนักงานธุรการ 
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