


คํานํา 

  
 ในป�งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาได�ดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ ตามแผนงานและ
กิจกรรมพิเศษ เพ่ือให�บรรลุนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และได�มีการรวบรวมสถิติการ
ดําเนินงาน กิจกรรม รวมถึงการประมวลภาพกิจกรรมไว�ในรายงานประจําป� 2555 
 ในรายงานประจําป�ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป� 2555 ได�นําเสนอข�อมูล ได�แก! 
ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงสร�างการบริหารงาน แผนยุทธศาสตร4ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ข�อมูลบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ข�อมูลงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม
ต!าง ๆ และข�อมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 12) ประจําป�
การศึกษา พ.ศ. 2555    
 ข�อมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเปIนประโยชน4แก!มหาวิทยาลัยในการวางแผนและกําหนดนโยบาย
การดําเนินงาน รวมถึงเปIนหลักฐานท่ีสําคัญสําหรับสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช�เปIน
หลักฐานแสดงตามตัวชี้วัดต!าง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเปIนอย!างยิ่งว!ารายงานประจําป�เล!มนี้จะ
เปIนประโยชน4ต!อการพัฒนาหน!วยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสืบไป 
 
 
 
       (ผู�ช!วยศาสตราจารย4 ดร.ปNญญา  ธีระวิทยเลิศ) 
              ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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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   รศ.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/างนักวิจัยคุณภาพ และมาตรฐานงานวิจัย 
 

วิสัยทัศน� 
 พัฒนานักวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือสามารถสร/างองค$ความรู/จากงานวิจัยท่ีได/มาตรฐาน 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา   

 2.  พัฒนางานวิจัยตามทิศทางกรอบอุดมศึกษาระยะยาว  15  ป) และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย          
ราชภัฏจันทรเกษม  ระยะ  10  ป) 
 3.   สร/างเครือข�ายความร�วมมือการวิจัยกับหน�วยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  เพ่ือพัฒนา
งานวิจัย  งานสร/างสรรค$และความเป-นอยู�ของคนในชุมชน 
 4.   ส�งเสริมให/มีการนําผลงานวิจัยไปใช/ประโยชน$อย�างกว/างขวาง 
 5.   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพด/านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 

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$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป)าหมาย 
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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 

 

ยุทธศาสตร�ท่ี 3  สร/างความแข็งแกร�งทางการวิจัย และการบริการวิชาการ 
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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&างการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                
 
                
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ�มงานประสานงานวจิัย 
หัวหน/ากลุ�มงานประสานงานวิจยั 

เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ (1) 

ฝQายบริหารทั่วไป 
เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 

ฝQายนโยบายและแผน 
เจ/าหน/าที่วิเคราะห$นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ  (1) 

สํานักงานผู/อํานวยการ  
หัวหน/าสํานักงานผู/อาํนวยการ   

เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ (1) 

ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ฝQายฐานข/อมูลและประมวลผล 
นักวิชาการคอมพวิเตอร$ ปฏบิัติการ (1) 

กลุ�มงานสารสนเทศการวิจยั 
หัวหน/ากลุ�มงานสารสนเทศการวจิัย 

นักวิชาการคอมพวิเตอร$ ชํานาญการ (1) 

ฝQายติดตามและประเมินผลการวิจยั 
นักวิชาการคอมพวิเตอร$ ปฏบิัติการ (1) 

รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ฝQายบริหาร) 

คณะกรรมการส�งเสริมการวิจัย 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ 

รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ฝQายวิชาการ) 

ฝQายพัฒนาและส�งเสริมงานวิจัย 
นักวิจยั ปฏิบัติการ (1) 

ฝQายเผยแพร�และการนําผลงานวิจยัไปใช/
ประโยชน$ 

เจ/าหน/าที่วิจัย ปฏบิัติการ    (1) 

กลุ�มงานพัฒนาและส�งเสริมงานวิจัย 
หัวหน/ากลุ�มงานพัฒนาและส�งเสริมการวิจัย  

นักวิจยั ชํานาญการ (1) 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝQายวิชาการและวิจัย 

ฝQายประสานทุน 
เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 

ฝQายวิเทศสัมพันธ$ 
เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 
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ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 1 ตําแหน�ง       ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 1 ตําแหน�ง      ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 1 ตําแหน�ง             ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 1 ตําแหน�ง 

- เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป (1)        - นักวิชาการคอมพิวเตอร$ (1)   -  นักวิจัย ชํานาญการ (1)   - เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป (1)  
-     พนักงานธุรการ (1)          -  นักวิจัย (1)  

-  เจ/าหน/าที่วิจยั (1)  
 ปBจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนามอีัตรากําลังสายสนับสนุน จํานวน  7  ตําแหน�ง 
 -  ข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  1  ตําแหน�ง  (นักวิจัย ชํานาญการ 1 ตําแหน�ง) 
 -  พนักงานมหาวิทยาลัย    4  ตําแหน�ง  (เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตําแหน�ง, นักวิจัย 1 ตําแหน�ง, เจ/าหน/าที่วิจัย 1 ตําแหน�ง)  
 -  ลูกจ/างประจําตามสญัญาจ/าง   2 ตําแหน�ง  (นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 1 ตําแหน�ง , พนักงานธุรการ 1 ตําแหน�ง 

สํานักงานผู/อํานวยการ  
หัวหน/าสํานักงานผู/อํานวยการ   

เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ (1) 

กลุ�มงานสารสนเทศการวิจัย 
หัวหน/ากลุ�มงานสารสนเทศการวิจยั 

นักวิชาการคอมพิวเตอร$ ชํานาญการ (1) 

 

กลุ�มงานพัฒนาและส�งเสริมงานวิจยั 
หัวหน/ากลุ�มงานพัฒนาและส�งเสรมิการวิจัย  

นักวิจัย ชํานาญการ (1) 

 

กลุ�มงานประสานงานวิจัย 
หัวหน/ากลุ�มงานประสานงานวิจัย 

เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ (1) 

- เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิัตกิาร (1)  
- เจ/าหน/าที่วิเคราะห$นโยบายและแผน ปฏิบัติการ (1) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร$ ปฏิบัติการ (2)  
 

- เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏบิัตกิาร (2)  
 

- นักวิจัย ปฏิบัติการ (1)  
- เจ/าหน/าที่วิจัย ปฏิบัติการ (1) 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1. งานธุรการรับ-ส�งหนังสือราชการ 

2. งานประชุม ติดต�อนัดหมาย   

3. งานเจ/าหน/าที่สรรหาและบรรจุบุคคล  

4. การออกคําสั่งและประกาศต�างๆ  

5. จัดทําบัญชีควบคุมการใช/จ�ายเงิน 

6. งานเบิกจ�ายค�าใช/จ�ายต�างๆ 

7. งานวัสดุ ครุภณัฑ$ของสถาบัน 

8. จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน 

9. จัดทําคําของบประมาณ 

10. การจัดทําแผนกลยุทธ$ 

11. จัดทําแผนงาน/แผนปฏบิัติการ 

12. พิจารณาเสนอแนะ เพื่อกําหนดนโยบาย 

13. ติดตามการดําเนินงานตามแผนและ
โครงการต�าง ๆ 

1. การส�งเสริมการวิจัยของคณาจารย$ 

2. งานฝ&กอบรมทางด/านวิจยั  

3. การบริหารโครงการวิจัย  

4. การวางแผนดําเนินงานด/านการวิจัย 

5. ให/คําปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัย 

6. กําหนดมาตรฐานในการวิเคราะห$วิจัย 

7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. งานวิเคราะห$แนวนโยบายการวิจัย 

9. จัดการทําวิจัยสถาบัน 

10. วิเคราะห$ความเชื่อมโยงและการบูรณาการ
งานวิจัย 

1. การจัดสรรทุนวิจยั 

- จัดหาแหล�งเงินทุน สนับสนุนการวิจัย 

- ประสานงานกับผู/รับทุนและหน�วยงานที่
เกี่ยวกับทุนวิจัย 

- งานติดตามการทํางานของผู/วิจัย 

- รายงานความก/าวหน/าของโครงการวิจัย
ต�าง ๆ  
- งานประสานงานการวิจัยกับหน�วยงาน

และบุคลากรต�างประเทศ 

- ความร�วมมือและความช�วยเหลือจาก
ต�างประเทศ 

- แปลเอกสารและร�างโต/ตอบหนังสอื
ภาษาต�างประเทศ 

สํานักงานผู/อํานวยการ  กลุ�มงานพัฒนาและส�งเสริมงานวิจยั กลุ�มงานสารสนเทศการวิจัย กลุ�มงานประสานงานวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

1.   งานค/นหาข/อมูลงานวิจัย  
2.   จัดเก็บรวบรวมข/อมลู 
3.   งานติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ$ 
     ที่เกี่ยวข/อง 

4. จัดทําเอกสารเผยแพร�ด/านการวิจยั 

5. สํารวจรวบรวมข/อมลูของบุคคลทั่วไป  
6. งานประชาสัมพันธ$ 
7. รายงานเสนอแนะข/อมูลทางสถิติ 
8. เตรียมข/อมูล วางแผน การประเมนิผล

เกี่ยวกับงานวิจัย 

9. งานวิเคราะห$สถิต ิ

10. งานติดตาม สํารวจ  
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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$สมเดช        เฉยไสย  รองประธาน 
3.  ดร.ชวนิดา    สุวานิช  กรรมการ 
3. นายธเนศ    ต�วนชะเอม       กรรมการผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. นายกฤษณ$ธวัช   นพนาคีพงษ$ กรรมการผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. นายวิมล   มิระสิงห$  กรรมการ 
6.  นางสาวสุดารัตน$  จอมคําสิงห$ กรรมการและเลขานุการ 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ&าหน&าท่ีประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1. นางสาวสุดารัตน$  จอมคําสิงห$ นักวิจัย ชํานาญการ  
2. นายวิมล       มิระสิงห$  นักวิจัย 
3. นางสาวกรวิกา       สุทธิโอฬาร เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสาวยวงทอง  พุ�มแก/ว  เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. นางสาวภัทรพร  กิจชัยนุกูล เจ/าหน/าท่ีวิจัย 
6. นายปฐว ี ฉลวย นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 
 

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 

 
1.3  งานนโยบายและแผน  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะห$ 
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- 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  งานพัฒนาและฝ9กอบรม   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 
3.3 งานประมวลผล มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 
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- 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข&อมูลงบประมาณ 
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 ในรอบป)งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได/รับงบประมาณวิจัย สําหรับการจัดสรร
ทุนวิจัยให/กับอาจารย$ และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยจากแหล�งทุนต�างๆ ท้ังแหล�งทุนภายใน  
ซ่ึงได/แก� เงินรายได/ของมหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ�นดิน จากสํานักงบประมาณ   และแหล�ง
ทุนภายนอก จากหน�วยงานต�างๆ   โดยมีรายละเอียดแยกตามแหล�งทุนดังนี้ 
  
1) งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยอาจารย�  จําแนกตามแหล"งทุน  
 

แหล"งทุน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
แหล"งทุนภายในมหาวิทยาลัย   
1.1 งบประมาณแผ�นดิน 24 8,881,403 

 1.2 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารย$ 22 1,637,347 
 1.3 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับวิจัยในชั้นเรียน 29 290,000 
 1.4 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับบุคลากร 
      สายสนับสนุน 

7 367,500 

 1.5 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับคณะ 10 1,000,000 
 1.6 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา 95 419,500 
                              รวม   
แหล"งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย   
 1.7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 6 1,911,000 
 1.8 สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 1 480,000 

รวมท้ังส้ิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ"นดิน จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 5 2,207,100 25 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 6 2,037,000 23 
คณะวิทยาศาสตร$ 10 3,342,075 38 
คณะวิทยาการจัดการ 1 525,000 6 
คณะเกษตรและชีวภาพ 2 770,228 8 

รวม 24 8,881,403 100 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณแผ"นดิน  จําแนกตามคณะ 
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1.2 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได&สําหรับอาจารย�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
จําแนกตามคณะ  

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 73,500 4 
คณะศึกษาศาสตร$ 4 291,900 18 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 7 441,210 27 
คณะวิทยาศาสตร$ 5 488,122 30 
คณะวิทยาการจัดการ 4 194,985 12 
ศูนย$จันทรเกษม-ชัยนาท 1 147,630 9 

รวม 22 1,637,347 100 
 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณจากเงินรายได&  จําแนกตามคณะ 
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1.3 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได&สําหรับงานวิจัยในช้ันเรียน จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 1 10,000 3 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 3 30,000 10 
คณะวิทยาศาสตร$ 15 150,000 52 
คณะวิทยาการจัดการ 10 100,000 35 

รวม 29 290,000 100 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบรายได&สําหรับงานวิจัยในช้ันเรียน จําแนกตามคณะ 
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1.4 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได&สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคณะ  
 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 2 105,000 29 
สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 52,500 14 
กองคลัง 2 105,000 29 
กองนโยบายและแผน 1 52,500 14 
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา 1 52,500 14 

รวม 7 367,500 100 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายได&สําหรับบุคลากร สายสนับสนุน  จําแนกตามสังกัด 
 
 
 
 
1.5 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได&สําหรับคณะ จําแนกตามคณะ  
 



 

                           รายงานประจําป� 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
19

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 1 200,000 10 
คณะวิทยาศาสตร$ 2 200,000 20 
คณะวิทยาการจัดการ 2 200,000 20 
คณะเกษตรและชีวภาพ 4 200,000 40 
คณะมนุษยศาสตร$และสังคมศาสตร$ 1 200,000 10 

รวม 10 1,000,000 100 
 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณรายได& สําหรับคณะ  จําแนกตามคณะ 
 
 
 
 
 
 
1.6 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได& สําหรับนักศึกษา จําแนกตามคณะ 
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 20 64,000 16 
คณะเกษตรและชีวภาพ 23 115,000 28 
คณะวิทยาศาสตร$ 45 213,500 53 
คณะวิทยาการจัดการ 4 12,000 3 

รวม 92 404,500 100 
 
 

 
 
 

    กราฟเปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา  จําแนกตามคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ"นดิน แหล"งทุน สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร&อยละ 

คณะศึกษาศาสตร$ 1 213,500.00 16 
คณะวิทยาศาสตร$ 1 283,500.00 17 
คณะวิทยาการจัดการ 1 214,000.00 17 
คณะเกษตรและชีวภาพ 3 1,200,000.00 50 

รวม 6 1,911,000.00 100 
 
 

 
 

กราฟเปรียบเทียบงบประมาณแผ"นดิน (สกอ.)  จําแนกตามคณะ 
 
 
 
 
 
 

สรุปการใช&จ"ายงบประมาณรายจ"ายเงินงบประมาณแผ"นดิน ปI 2555 
จําแนกตามโครงการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
แผนงาน            ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต             ผลงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
หน"วยงาน           สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

โครงการ งบท่ีได&รับ ใช&ไป คงเหลือ 
ใช&ไป 

ร&อยละ 

โครงการท่ี 1  สนับสนุนและเผยแพร�ผลงานวิจยัสู�
สาธารณชน 

300,000.- 299,544.36 455.64 99.84 

รวมท้ังสิ้น 300,000.- 299,544.36 455.64 99.84 

 
 

สรุปการใช&จ"ายงบประมาณรายจ"ายเงินรายได&ปI 2555 
จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

แผนงบประมาณ      วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต              ผลงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
หน"วยงาน            สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

โครงการ งบท่ีได&รับ ใช&ไป คงเหลือ 
ใช&ไป 

ร&อยละ 

โครงการท่ี 1  จัดประชุม อบรม สัมมนา ให/ความรู/
แก�บุคลากร นักศึกษา 

300,000.- 283,644.50 16,355.50 94.54 

โครงการท่ี 2  บริหารจัดการงานของหน�วยงาน 127,000.- 125,891.80 1,108.20 99.12 

โครงการท่ี 3  พัฒนาบุคลากร  55,000.- 54,760.- 240.- 99.56 
รวมท้ังสิ้น 482,000.- 464,296.30 17,703.70 96.32 

 
 
 

แผนงบประมาณ   วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต          ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
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โครงการ         บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
หน"วยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

โครงการ งบท่ีได&รับ ใช&ไป คงเหลือ 
ใช&ไป 

ร&อยละ 

กิจกรรมท่ี 1  สนับสนุนงานวิจัยสําหรับคณะ 5 คณะ 1,000,000.- 1,000,000.- - 100 
กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับนักศึกษา 1,000,000.- 419,500.- 580,500.- 41.95 
กิจกรรมท่ี 3  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับอาจารย$ 3,000,000.- 2,294,847.- 705,153.- 76.49 

รวมท้ังสิ้น 5,000,000.- 3,714,347.- 1,285,653.- 74.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมในรอบปI 
 ในรอบป)งบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาได/ดําเนินกิจกรรมในด/านต�าง ๆ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการต"าง ๆ  
 ประชุมคณะกรรมการส�งเสริมการวิจัย  
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 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย/งบประมาณการวิจัย 
 ประชุมคณะอนุกรรมการส�งเสริมทรัพย$สินทางปBญญา 
 ประชุมคณะอนุกรรมการดูแลฐานข/อมูลและพัฒนาเว็บไซต$สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ประชุมคณะอนุกรรมการส�งเสริมมาตรฐานการวิจัยและเผยแพร�ผลงานวิจัย 

2. การอบรม / สัมมนา 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เดือน ปI  
ท่ีดําเนินการ 

จํานวนผู&เข&าร"วม
โครงการ (คน) 

2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การทบทวนบันทึกข/อตกลงความ
ร�วมมือ MOU 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประชุมศึกษา 
จังหวัดชัยนาท 

12,500.- 28 ธันวาคม 
2554 

30 

2.2 นิทรรศการงาน “วันนักประดษิฐ$”  ฮอลล$ 9 ศูนย$แสดงสินค/า
และการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี 

74,700.- 2-5 กุมภาพันธ$ 
2555 

200 

2.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
กลยุทธ$การบริหารโครงการวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพกับจรรยาบรรณนักวิจัย 

ห/องประชุมจันทรเกษม 
ช้ัน 5 อาคารสํานักงาน
อธิการบด ี

40,000.- 29 กุมภาพันธ$ 
2555 

130 

2.4 โครงการประชุมเชิงปฏบัิติการ “การพัฒนา
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด/านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
 

บ/านสวนทรายทอง อําเภอ
บางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม 

35,000.- 22-23 มีนาคม 
2555 

9 

2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การจัดทําผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ$ 

ห/องประชุมสถาบันวิจยั
และพัฒนา ช้ัน 7  

64,000.- - ช�วงท่ี 1  
วันท่ี 26-27 
เมษายน 2555  
- ช�วงท่ี 2  
วันท่ี 1 และ 5 
มิถุนายน 2555 

30 

2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเผยแพร�งานวิจัยสู�ชุมชนจังหวัดชัยนาท 

ห/องประชุม 503 อาคาร
กลางจังหวัดชัยนาท 

130,000.- 9-11 พฤษภาคม 
2555 

80 

 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เดือน ปI 
ท่ีดําเนินการ 

จํานวนผู&เข&าร"วม
โครงการ (คน) 

2.7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การเผยแพร�งานวิจัยด/านการศึกษาสู�

ห/องประชุม 503 อาคาร
ศาลากลางจังหวัด

72,750.- 18-19 
กรกฎาคม 

70 
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สาธารณชน จังหวัดชัยนาท  ชัยนาท 2555 
2.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตพิีมพ$
วารสารวิชาการ  

ศูนย$การศึกษาพัฒนาครู
และห/องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร$ 238 

20,000.- 30 มิถุนายน 
2554   

40 

2.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
การจัดทําแผนการดําเนินงานสถาบันวิจัยและ
พัฒนาให/มีประสิทธิภาพ 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

130,000.- 15-16 
สิงหาคม 
2555 

34 

2.10 โครงการการนําเสนอผลงานวิจัยแห�งชาติ 
2555 (Thailand Research Expo 2012)  

ศูนย$ประชุมบางกอกคอน
เวนชันเซ็นเตอร$ เซ็นทรลั
เวิลด$ ราชประสงค$  

154,600.- 24-28 สิงหาคม 
2555 

50 

2.11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การวิพากย$ข/อเสนอโครงการวิจัยท่ีขอ
งบประมาณแผ�นดิน ประจําป)งบประมาณ 2557 

ห/องประชุมจันทรเกษม 
ช้ัน 5 อาคารสาํนักงาน
อธิการบด ี

25,000.- 4 กันยายน 
2555 

50 

2.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การจัดทําแผนงานประจําป)งบประมาณ 
2556 

โรงแรมสบายโฮเทล 
จังหวัดนครราชสีมา 

58,000.- 9-11 กันยายน 
2555 

9 

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

 3.2.1  ผู/ช�วยศาสตราจารย$ มุกดา ลิบลับ         ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3.2.2  ผู/ช�วยศาสตราจารย$ธัญญา นิธินันทน$  กรรมการ 

3.2.3  ผู/ช�วยศาสตราจารย$จันทรัตน$ ก่ิงแสง  กรรมการ 
3.3.4  นางสาวจําลอง รอดแก/ว   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 

4.  การบริการสารสนเทศการวิจัย 
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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$ประกอบไปด/วยข/อมูลเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อันได/แก� นโยบายหลักด/านการวิจัยและพัฒนา หน/าท่ีความรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย การแบ�ง
ส�วนงาน บุคลากร นอกจากนี้ยังมีข/อมูลโครงการวิจัยท่ีได/รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย แบบฟอร$ม
ต�าง ๆ ท่ีใช/ในข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย และระบบสืบค/นงานวิจัย 

4.3  การจัดทําเอกสารสารสนเทศ ในป)งบประมาณ 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาได/
จัดทําเอกสารสารสนเทศจํานวน 2 เล�ม คือ 

- รายงานประจําป) 2554 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร�ตามหน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

- วารสาร จันทรเกษมสาร ป)ท่ี 18 ฉบับท่ี 34 (มกราคม-มิถุนายน 2555) 
รวมบทความวิจัยของคณาจารย$ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เผยแพร�แก�หน�วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ  
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง การจัดทําแผนงานประจําป� งบประมาณ 2556 

วันที่ 9 - 11 กันยายน 2555  
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จ.นครราชสีมา 



รายงานประจาํป
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การทบทวนบันทกึข/อตกลงความร0วมมือ MOU” 

วันที่ 28 ธันวาคม 2554 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท 



รายงานประจาํป
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นิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ?” 
วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ? 2555 

ณ ฮอลล? 9 ศูนย?แสดงสินค/าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



รายงานประจาํป
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การพัฒนากลไกการประกันคุณภาพการศึกษาด/านการวิจัย 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” 
วันที่ 22-23 มีนาคม 2555 

ณ เรือนไม/ ชายคลอง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "กลยุทธ?การบริหารโครงการวิจัย
ที่มีประสิทธภิาพกับจรรยาบรรณนักวิจัย" วันที่ 29 กุมภาพันธ? 2555 

ณ ห/องประชุมจันทรเกษม ช้ัน 5  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การเผยแพร0งานวิจัยสู0ชุมชนจังหวัดชัยนาท” 

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2555 
ณ ห/องประชุม 503 อาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท 



รายงานประจาํป
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การจัดทําแผนการดําเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ให/มีประสิทธิภาพ” วันที่ 15 -16 สิงหาคม 2555 
ณ โรงแรมอยุธยาแกรนด? จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยแห0งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) 
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 

ณ ศูนย?ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร? เซ็นทรัลเวิลด? 
ราชประสงค? กรุงเทพฯ 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การเผยแพร0งานวิจัย 
ด/านการศึกษาสู0สาธารณชน จังหวัดชัยนาท” 

วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2555  
ณ ห/องประชุม 503 อาคารศาลากลางจังหวัดชัยนาท 



รายงานประจาํป
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งานเลี้ยงขอบคุณผู/วิจัยและผู/มีส0วนร0วมในการพัฒนา 
สร/างสรรค?งานวิจัย แสดงความยินดีกับนักวิจัย 

ที่ได/รับรางวัลและเกียรติบัตร วันที่ 14 กันยายน 2555 
ณ ห/องประชุมจันทรเกษม ช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานประกวดผลงานประดษิฐ?คิดค/น 2556 

วันที่ 24 – 25 กันยายน 2555 

ณ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห0งชาติ   
 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2554 
วันที่ 9 มถิุนายน 2555 

ณ ห/องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 
 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ?การขอรับทุน 
คุณสมบัติผู/ขอรับทุน แนวทางการวิจัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวิจัย 

 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส0งเสริมการวิจัย ประจําป� 2555 
 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย 
/งบประมาณวิจัย 

 



รายงานประจาํป
 2555 สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม          42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด0น ประจําป� 2555 
ในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันที่ 7 กันยายน 2555  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2554 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 

1.  บทสรุปสําหรับผู,บริหาร 
 1.1 ข,อมูลท่ัวไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมเป�นหน�วยงานวิจัยเกิดข้ึนในป� พ.ศ. 2518 ตามพ.ร.บ.วิทยาลัยครู 
พ.ศ. 2518 โดยกําหนดให,อยู�ภายใต,แผนกบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดีมีการ
บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ  พ.ศ. 2527 แผนกบริการการศึกษา ได,เปลี่ยนเป�นศูนย7ฝ9กอบรม
และบริการวิชาการ แต�โครงสร,างการบริหารก็ยังไม�ชัดเจน  พ.ศ. 2528 เปลี่ยนเป�นศูนย7วิจัยและ
บริการการศึกษา มีฐานะเทียบเท�าคณะวิชา มีการแบ�งงานเป�น 3 ฝ>ายได,แก� 1) ฝ>ายวิจัยและเผยแพร� 
2) ฝ>ายส�งเสริมและบริการวิชาการ และ 3) ฝ>ายฝ9กอบรม  พ.ศ. 2538 เปลี่ยนเป�น สํานักวิจัยและ
บริการการศึกษา พ.ศ. 2542 เปลี่ยนเป�น สํานักวิจัยและบริการวิชาการ  พ.ศ.2548-ปBจจุบัน เปลี่ยน
ชื่อเป�น สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป�น 1 ใน 10 หน�วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
คณะผู,บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประกอบด,วย ผศ.ดร.ปBญญา ธีระวิทยเลิศ ตําแหน�งผู,อํานวยการ  
ผศ.สมเดช เฉยไสย ตําแหน�งรองผู,อํานวยการ และ ดร. ชวนิดา สุวานิช ตําแหน�งรองผู,อํานวยการ  
มีบุคลากรสนับสนุนจํานวน 6 คน 
 
ข,อมูลการประเมิน 

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
1) ผลการประเมินในภาพรวมตามองค7ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ�งชี้ของ สกอ. 

จํานวน 6 องค7ประกอบ 10 ตัวบ�งชี้ มีดังต�อไปนี้  
องค7ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค7 และแผนดําเนินงาน ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 

ได,คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ 5 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก 
องค7ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต ตัวบ�งชี้ท่ี 2.4 ได,คะแนนประเมินจาก

คณะกรรมการ 4 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 
องค7ประกอบท่ี 4 การวิจัย ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 4.2 และ 4.3 ได,คะแนนประเมินเฉลี่ยจาก

คณะกรรมการ 5 อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก 
องค7ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ตัวบ�งชี้ท่ี 7.1 7.2 และ 7.4 ได,คะแนน

ประเมินจากคณะกรรมการ 4 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 
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องค7ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ตัวบ�งชี้ท่ี 8.1 ได,คะแนนประเมินจาก
คณะกรรมการ 4 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 

องค7ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตัวบ�งชี้ท่ี 9.1 ได,คะแนน
ประเมินจากคณะกรรมการ 4 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ�งชี้ของทุกองค7ประกอบของตัวบ�งชี้ด,านปBจจัย
นําเข,าได,คะแนน 5.00 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก ตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการได,คะแนน 4.33 
คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี และเม่ือเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ท้ังหมดได,คะแนน 4.40 คะแนน อยู�ในเกณฑ7
ระดับดี 

2) ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ�งชี้ของสกอ. 
จํานวน 10 ตัวบ�งชี้ จาก 6 องค7ประกอบ มีดังต�อไปนี้ 

มาตรฐานท่ี 2ก มาตรฐานด,านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา เป�น 
ตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ ตัวบ�งชี้ท่ี 1.1 2.4 7.1 7.4 8.1และ9.1 ได, 4.17 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 

มาตรฐานท่ี 2ข มาตรฐานด,านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา เป�นตัวบ�งชี้
ด,านปBจจัยนําเข,า ตัวบ�งชี้ท่ี 4.3 ได, 5.00 อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก และตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ  
ตัวบ�งชี้ท่ี 4.1 เฉลี่ยได, 5.00 อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก รวมเฉลี่ยทุกตัวบ�งชี้ท้ังด,านปBจจัยนําเข,าและ
กระบวนการได, 5.00 อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานด,านการสร,างและพัฒนาสังคมฐานความรู,และสังคมแห�ง
การเรียนรู, เป�นตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ ตัวบ�งชี้ท่ี 4.2 และ 7.2 เฉลี่ยได, 4.50 อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ด,านปBจจัยนําเข,าได, 5.00 คะแนน อยู�ใน
เกณฑ7ระดับดีมาก และเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการได, 4.33 คะแนน และเฉลี่ยรวมท้ังหมดได, 
4.40 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 

1) ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด,านบริหารจัดการ เฉพาะตัวบ�งชี้ของ 
สกอ.จํานวน 6 องค7ประกอบ 10 ตัวบ�งชี้ มีดังนี้  

ด,านกระบวนการภายใน ตัวบ�งชี้ 1.1 2.4 4.1 7.1 7.4 และ9.1 ได, 4.33 คะแนน  
อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 

ด,านการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนามีปBจจัยนําเข,า และกระบวนการทางการเงิน  
ได,คะแนน 5.00  และ 4.00 คะแนน ตามลําดับ เฉลี่ยได, 4.50 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี  

ด,านบุคลากร การเรียนรู,และนวัตกรรม ตัวบ�งชี้ 4.2 และ 7.2 ได, 4.50 อยู�ในเกณฑ7
ระดับดี 
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เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยร�วมทุกตัวบ�งชี้ด,านปBจจัยนําเข,า 5.00 อยู�ในเกณฑ7ระดับดี
มาก และเฉลี่ยร�วมทุกตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ 4.33 อยู�ในเกณฑ7ระดับดี และรวมเฉลี่ยท้ังหมดได, 
4.40 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 

1) ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ�งชี้ของ
สกอ.จํานวน 6 องค7ประกอบ 10 ตัวบ�งชี้ มีผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประเภท
สถาบัน กลุ�ม ข สถาบันระดับปริญญาตรี โดยแบ�งเป�น 2 มาตรฐานดังนี้  

มาตรฐานด,านศักยภาพและความพร,อมในการจัดการศึกษา ซ่ึงประเมินได, 3 ด,าน 
จาก 4 ด,าน คือ ด,านวิชาการ ด,านการเงินและด,านบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ
มาตรฐานท่ี 1 เป�นตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ ตัวบ�งชี้ 1.1 2.4 7.1 7.2 7.4 8.1 และ 9.1 ได, 4.14 
คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี  

มาตรฐานด,านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงประเมินได, 1 
ด,าน จาก 4 ด,าน คือ ด,านการวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของมาตรฐานท่ี 2 เป�นตัวบ�งชี้ด,าน
ปBจจัยนําเข,า ตัวบ�งชี้ 4.3 ได, 5.00 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก และตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ  
ตัวบ�งชี้ 4.1 และ 4.2 ได, 5.00 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก 

เม่ือพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของทุกมาตรฐาน ในตัวบ�งชี้ด,านปBจจัย
นําเข,า เฉลี่ยได, 5.00 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดีมาก ส�วนตัวบ�งชี้ด,านกระบวนการ เฉลี่ยได, 4.33 
คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี รวมเฉลี่ยท้ังหมดได, 4.40 คะแนน อยู�ในเกณฑ7ระดับดี 
 
 2. จุดเด2น/แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแก,ไขแต2ละองค6ประกอบคุณภาพ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประเมินตนเองตามองค7ประกอบคุณภาพของ  สกอ. จํานวน 6
องค7ประกอบ คือ องค7ประกอบท่ี 1 2 4 7 8 และ 9 รวม 10 ตัวบ�งชี้ 
 
องค6ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค6 และผลการดําเนินการ  
 จุดเด2น/จุดแข็ง 
 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร7ท่ีสอดคล,องกับมหาวิทยาลัยและแปลงแผนยุทธศาสตร7เป�น
แผนปฏิบัติการประจําป� และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้แสนอผู,บริหารรับทราบ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรจัดทําขอต้ังงบประมาณตามแผนงาน โครงการลงในแผนปฏิบัติการให,ครบทุกโครงการ
ตามท่ีระบุไว,ในแผนยุทธศาสตร7  

 
จุดท่ีควรปรับปรุง 
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 รูปแบบการรายงานประเมินผลตามตัวบ�งชี้ของแผนยุทธศาสตร7และแผนปฏิบัติการยังไม�
ชัดเจน ทําให,ไม�สามารถประเมินผลความสําเร็จในแต�ละตัวบ�งชี้ 

ข,อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบ�งชี้ ของแผนยุทธศาสตร7 

และแผนปฏิบัติการให,มีความสอดคล,องกัน เพ่ือให,ผู,บริหารสามารถใช,ข,อมูลในการพิจารณาติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานได,ตรงตามตัวบ�งชี้ เพ่ือวัดความสําเร็จในการดําเนินงานแต�ละตัวชี้วัด 
เพ่ือให,ข,อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานต�อไป 
 
องค6ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  

จุดเด2น/จุดแข็ง 
มีแผนพัฒนาบุคลากรเป�นรูปเล�มชัดเจน มีการดําเนินการตามแผน  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการทบทวน ตรวจสอบ แผนพัฒนาบุคลากรให,ถูกต,อง สอดคล,อง ทุกข้ันตอน 
จุดท่ีควรปรับปรุง 
การประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไม�ชัดเจน 
ข,อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว,ในแผนและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตามตัวบ�งชี้ การดําเนินงานและนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการ
พัฒนาบุคลากรต�อไป 

2. ควรเขียนผลการดําเนินงานให,สอดคล,องกับเกณฑ7มาตรฐานและสอดคล,องกับงานท่ี
ดําเนินการจริง 
 
องค6ประกอบท่ี 4 การวิจัย  

จุดเด2น/จุดแข็ง 
1. ได,รับทุนวิจัยจากหน�วยงานภายในและภายนอกอย�างต�อเนื่อง 
2. มีการเผยแพร�งานวิจัยในวารสารท่ีได,มาตรฐานปรากฏในฐานข,อมูล TCI อย�างต�อเนื่อง 

และมีพัฒนา การเผยแพร�ในระดับนานาชาติ 
3. มีการนําผลการวิจัยไปใช,ประโยชน7ในการเรียนการสอนและชุมชนท,องถ่ินอย�างต�อเนื่อง 

โดยเฉพาะผลงานวิจัยกลุ�มสาขาวิทยาศาสตร7และวิทยาศาสตร7สุขภาพ 
4. มีคณาจารย7และนักวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนามีผลงานวิจัยนําไปใช,ประโยชน7อย�าง

ต�อเนื่อง 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ส�งเสริมสนับสนุนอาจารย7และเจ,าหน,าท่ีทําวิจัย 
จุดท่ีควรปรับปรุง 
1. แผนกลยุทธ7ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. การวิเคราะห7 สังเคราะห7นโยบาย แผนยุทธศาสตร7 ท่ีมีความซํ้าซ,อน 
3. การลําดับของกระบวนการพัฒนางานวิจัยตามกลยุทธ7 เพ่ือจัดทําข,อมูลหนังสือขอบคุณ

จากหน�วยงานท่ีนําไปใช,ประโยชน7 เพ่ือใช,รองรับการตรวจประเมินได,ทันเวลา 
ข,อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การจัดทํารายงาน SAR ควรมีการจัดหัวข,อการพิมพ7ท่ีได,มาตรฐานการทํารายงานการ

วิชาการ 
2. การจัดทําคู�มือตัวบ�งชี้การประกันคุณภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือให,สอดคล,องกัน

ภารกิจและเป�นตัวบ�งชี้ของ สมศ.ท่ีรับผิดชอบ เช�น ทุนวิจัย การเผยแพร� การนําไปใช,ประโยชน7 การ
แสดงผลการดําเนินงานในภาพรวม ของมหาวิทยาลัยฯ หรือเฉพาะสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ระบบและกลไกควรจัดรวมเป�นคู�มือการดําเนินการวิจัยท่ีนําไปสู�แนวปฏิบัติท่ีดีต�อไป 
4. การเป�นเจ,าภาพจัดประชุมนําเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ 
5. การขับเคลื่อนภารกิจการวิจัยเข,าสู�ประชาคมอาเซียน 

 
องค6ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดเด2น/จุดแข็ง 
 มีระบบการบริหารท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจน ตามวิสัยทัศน7ของผู,บริหาร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการติดตามการดําเนินการตามนโยบายเป�นระยะ 

 จุดท่ีควรปรับปรุง 
 1. ควรมีการประเมินผู,บริหารให,ครบ 3 ด,าน ด,านวิชาการ ด,านคุณธรรมจริยธรรม  
ด,านจรรยาบรรณ และควรมีการประเมินผลการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมาจาก
บุคลากร และอาจารย7บุคลากรภายนอกมีส�วนในการประเมิน 

2. การดําเนินการด,านการจัดการความรู, ควรให,สอดคล,องกับแผนกลยุทธ7ของหน�วยงาน และ
ขาดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู, ซ่ึงขาดการประเมินท่ีนําความรู,ไปใช, 
3. มีการนําผลการประเมินความเสี่ยง และข,อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําสถาบัน ไปใช,ในการ
ปรับแผนในรอบป�ถัดไป 
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องค6ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
จุดเด2น/จุดแข็ง 

 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�ท่ีสอดคล,องกับยุทธศาสตร7ของหน�วยงาน โดยมีการ
ควบคุมตรวจสอบติดตามประเมินผลการดําเนินงานให,เป�นไปตามแผน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรระบุโครงการลงในแผนปฏิบัติการประจําป� ให,ครบทุกโครงการตามท่ีได,ระบุไว,ในแผน

ยุทธศาสตร7 
 จุดท่ีควรปรับปรุง 

ควรมีการนําผลการประเมินการดําเนินงานเสนอผู,บริหารพิจารณา เพ่ือให,ข,อเสนอแนะใน
การปรับปรุงแก,ไขเพ่ือพิจารณาต�อไป 

องค6ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเด2น/จุดแข็ง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย�างต�อเนื่อง โดยมีการ
ประเมินคุณภาพของสถาบัน และนําผลการประเมินพัฒนา ปรับปรุง การดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรสร,างแนวปฏิบัติท่ีดี ด,านการประกันคุณภาพ โดยทําวิจัย 

 จุดท่ีควรปรับปรุง 
1. แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของสถาบันไม�ชัดเจน 
2. การเขียนผลการดําเนินงานแต�ละเกณฑ7 ใน SAR ไม�สอดคล,องกับเกณฑ7มาตรฐาน 
ข,อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรเขียนแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของสถาบันไม�ชัดเจน 

 2. การเขียนผลการดําเนินงานแต�ละเกณฑ7 ใน SAR ไม�สอดคล,องกับเกณฑ7มาตรฐาน และ
การดําเนินงานจริง 
 
 
 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามองค6ประกอบคุณภาพ 
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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 5.00 ระดับดีมาก 
องค6ประกอบท่ี  2       
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4 - 4 - 4   

รวม - 4  4 4.00 ระดับดี 
องค6ประกอบท่ี 4       
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1 - 5 - 5   
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.2 - 5 - 5   
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.3 5 - - 5   

รวม 5 10 - 15 5.00 ระดับดีมาก 

องค6ประกอบท่ี 7       

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.1 - 4 - 4   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.2 - 4 - 4   

ตัวบ�งช้ีท่ี 7.4  - 4 - 4   

รวม - 12 - 12 4.00 ระดับดี 

องค6ประกอบท่ี 8       

ตัวบ�งช้ีท่ี 8.1 - 4 - 4   

รวม - 4 - 4 4.00 ระดับดี 

องค6ประกอบท่ี 9       
ตัวบ�งช้ีท่ี 9.1 - 4 - 4   

รวม - 4 - 4 4.00 ระดับดี 

รวมทุกตัวบ2งชี้ 
ของทุก

องค6ประกอบ 
5 39 - 44 4.40 ได,คุณภาพในระดับดี 

 
 

สรุปผลการประเมินของสถาบันวิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
รายงานตารางท่ี ป.2 + ผลการประเมินตามองค6ประกอบคุณภาพ 6 องค6ประกอบ 10 ตัวบ2งช้ี 
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องค6ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย สกอ. ผลการประเมิน 
 
 
 
 

I P O รวม 

องค7ประกอบท่ี 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค7ประกอบท่ี 2 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค7ประกอบท่ี 3 - - - - - 

องค7ประกอบท่ี 4 5.00 5+5 - 5.00 ดีมาก 

องค7ประกอบท่ี 5 - - - - - 

องค7ประกอบท่ี 6 - - - - - 

องค7ประกอบท่ี 7 - 4+4+4 - 4.00 ดี 

องค7ประกอบท่ี 8 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค7ประกอบท่ี 9 - 4.00 - 4.00 ดี 

องค7ประกอบท่ี 10 - - - - - 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของ
ทุกองค7ประกอบ 

5.00 4.33 - 4.40 ดี 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี  ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานตารางท่ี ป.3 + ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนนการประเมินเฉล่ีย สกอ. ผลการประเมิน 

   0.00 -1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

   1.51 – 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

    2.51 – 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

    3.51 – 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี 

    4.51 – 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 

   0.00 -1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

   1.51 – 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

    2.51 – 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

    3.51 – 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี 

    4.51 – 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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I P O รวม 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 1 - - - -  

มาตรฐานท่ี 2 - - - - - 

มาตรฐานท่ี 2 ก - 4.17 - 4.17 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 ข 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 3 - 4.50 - 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

5.00 4.33 - 4.40 ดี 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี - ดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานตารางท่ี ป.4 + ผลการประเมินตามมุมมองด,านการบริหารจัดการ 
 

มุมมองด,านการบริหารจัดการ คะแนนการประเมินเฉล่ีย สกอ. 
   0.00 -1.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน 

   1.51 – 2.50 การดาํเนินงานตอ้งปรับปรุง 

    2.51 – 3.50 การดาํเนินงานระดบัพอใช ้

    3.51 – 4.50 การดาํเนินงานระดบัดี 

    4.51 – 5.00 การดาํเนินงานระดบัดีมาก 
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I P O รวม 
ด,านนักศึกษาและผู,มีส�วนได,ส�วนเสีย - - - - 

ด,านกระบวนการภายใน - 4.33 - 4.33 

ด,านการเงิน 5.00 4.00 - 4.50 

ด,านบุคลากรการเรียนรู,และนวัตกรรม - 4.50 - 4.50 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ�งชี้ของทุกมุมมอง 5.00 4.33 - 4.40 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี - ดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจุดอ2อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา/ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะเปIนรายองค6ประกอบ 
 

องค6ประกอบ จุดอ2อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะ 
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องค6ประกอบท่ี  1 
ปรัชญา ปณิธาน และ
แผนดําเนินการ 

จุดแข็ง   
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร7ท่ีสอดคล,องกับ
มหาวิทยาลัยและแปลงแผนยุทธศาสตร7เป�น
แผนปฏิบัติการประจําป� รวมท้ังรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ�งชี้เสนอผู,บริหาร
รับทราบ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรจัดทําขอต้ังงบประมาณตามแผนงาน 
โครงการลงในแผนปฏิบัติการให,ครบทุก
โครงการตามท่ีระบุไว,ในแผนยุทธศาสตร7 
จุดท่ีควรพัฒนา 
รูปแบบการรายงานประเมินผลตามตัวบ�งชี้
ของแผนยุทธศาสตร7และแผนปฏิบัติการยัง
ไม�ชัดเจน ทําให,ไม�สามารถประเมินผล
ความสําเร็จในแต�ละตัวบ�งชี้ 

ข,อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการ
นําเสนอผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ�งชี้  ของแผนยุทธศาสตร7 
และแผนปฏิบัติการให,มีความ
สอดคล,องกัน เพ่ือให,ผู,บริหาร
สามารถใช,ข,อมูลในการพิจารณา
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานได,ตรงตามตัวบ�งชี้ 
เ พ่ื อ วั ด ค ว าม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร
ดําเนินงานแต�ละตัวบ�งชี้ เพ่ือให,
ข,อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานต�อไป 

องค6ประกอบท่ี 2 
การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง 
มีแผนพัฒนาบุคลากรเป�นรูปเล�มชัดเจน 
และมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการทบทวน ตรวจสอบ แผนพัฒนา
บุคลากรให,ถูกต,อง สอดคล,อง ทุกข้ันตอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
การประเมินความสําเร็จของแผนการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรไม�ชัดเจน 

1. ควรประเมินผลความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตามกิจกรรม
ท่ี กํ า ห น ด ไ ว, ใ น แ ผ น แ ล ะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนตาม
ตัวบ�งชี้ การดําเนินงานและนํา
ผลการประ เ มิน ไปปรั บปรุ ง
แผนการพัฒนาบุคลากรต�อไป 
2. ควรเขียนผลการดําเนินงานให,
สอดคล,องกับเกณฑ7มาตรฐาน
และสอดคล,องกับงานท่ี
ดําเนินการจริง 

 
 
 

องค6ประกอบ จุดอ2อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะ 
องค6ประกอบท่ี  4 จุดแข็ง   ข,อเสนอแนะในการปรับปรุง 
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การวิจัย 1. ได,รับทุนวิจัยจากหน�วยงานภายในและ
ภายนอกอย�างต�อเนื่อง 
2. มีการเผยแพร�งานวิจัยในวารสารท่ีได,
มาตรฐ านปรากฏในฐ านข, อ มู ล  TCI  
อย�างต�อเนื่อง และมีพัฒนา การเผยแพร�ใน
ระดับนานาชาติ 
3. มีการนําผลการวิจัยไปใช,ประโยชน7ใน
การเรียนการสอนและชุมชนท,องถ่ินอย�าง
ต�อเนื่อง โดยเฉพาะผลงานวิจัยกลุ�มสาขา
วิทยาศาสตร7และวิทยาศาสตร7สุขภาพ 
4. มีคณาจารย7และนักวิจัยของสถาบันวิจัย
และพัฒนามีผลงานวิจัยนําไปใช,ประโยชน7
อย�างต�อเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ส�งเสริมสนับสนุนอาจารย7และเจ,าหน,าท่ีทํา
วิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แผนกลยุทธ7ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. การวิเคราะห7 สังเคราะห7นโยบาย แผน
ยุทธศาสตร7 ท่ีมีความซํ้าซ,อน 
3. การลําดับของกระบวนการพัฒนา
งานวิจัยตามกลยุทธ7  เ พ่ือจัดทําข,อมูล
หนังสือขอบคุณจากหน�วยงานท่ีนําไปใช,
ประโยชน7 เพ่ือใช,รองรับการตรวจประเมิน
ได,ทันเวลา 

1. การจัดทํารายงาน SAR ควร
มีการจัดหัวข,อการพิมพ7 ท่ี ได,
มาตรฐานการทํารายงานการ
วิชาการ 
2. การจัดทําคู�มือตัวบ�งชี้การ
ประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
และพัฒนา เพ่ือให,สอดคล,องกัน
ภารกิจและเป�นตัวชี้วัดของสมศ.
ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ  เ ช� น  ทุ น วิ จั ย           
ก า ร เ ผ ย แ พ ร�  ก า ร นํ า ไ ป ใ ช,
ประโยชน7  การแสดงผลการ
ดํา เนินงานในภาพรวม ของ
มหาวิ ทยาลั ยฯ  หรื อ เฉพาะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ระบบและกลไกควรจัดรวม
เป�นคู�มือการดําเนินการวิจัยท่ี
นําไปสู�แนวปฏิบัติท่ีดีต�อไป 
4. การเป�นเจ,าภาพจัดประชุม
นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น
ระดับชาติ 
5. การขับเคลื่อนภารกิจการวิจัย
เข,าสู�ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 

องค6ประกอบ จุดอ2อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะ 
องค6ประกอบท่ี 7 
การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 
มีระบบการบริหารท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจน 

- 
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ตามวิสัยทัศน7ของผู,บริหาร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการติดตามการดําเนินการตามนโยบาย
เป�นระยะ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการประเมินผู,บริหารให,ครบ 3 
ด,าน ด,านวิชาการ ด,านคุณธรรมจริยธรรม 
ด, า น จ ร ร ย า บ ร ร ณ  แ ล ะ ค ว ร มี ก า ร
ประเมินผลการบริหารงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนาท่ีมาจากบุคลากร และอาจารย7
บุคลากรภายนอกมีส�วนในการประเมิน 
2. การดําเนินการด,านการจัดการความรู, 
ควรให,สอดคล,องกับแผนกลยุทธ7ของ
หน�วยงาน และขาดแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
จัดการความรู, ซ่ึงขาดการประเมินท่ีนํา
ความรู,ไปใช, 
3. มีการนําผลการประเมินความเสี่ยง และ
ข,อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา
สถาบัน ไปใช,ในการปรับแผนในรอบป�
ถัดไป 

องค6ประกอบท่ี  8 
การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง   
มีการจัดทําแผนปฏิบั ติการประจําป� ท่ี
สอดคล,องกับยุทธศาสตร7ของหน�วยงาน 
โดย มีการควบ คุมตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานให,เป�นไปตาม
แผน 

- 
 

 

 

องค6ประกอบ จุดอ2อน/จุดแข็ง/แนวทางการพัฒนา ข,อคิดเห็นและข,อเสนอแนะ 
องค6ประกอบท่ี  8 
การเงินและงบประมาณ 
(ต2อ) 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรระบุโครงการลงในแผนปฏิบัติการ
ประจําป� ให,ครบทุกโครงการตามท่ีได,ระบุ

- 
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ไว,ในแผนยุทธศาสตร7 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ค ว ร มี ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ดําเนินงานเสนอผู,บริหารพิจารณา เพ่ือให,
ข,อเสนอแนะในการปรับปรุงแก,ไชเพ่ือ
พิจารณาต�อไป 

องค6ประกอบท่ี  9 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

จุดแข็ง 
สถาบันวิจั ยและพัฒนามีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย�างต�อเนื่อง 
โดยมีการประเมินคุณภาพของสถาบัน 
และนําผลการประเมินพัฒนา ปรับปรุง 
การดําเนินการอย�างสมํ่าเสมอ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรสร,างแนวปฏิบัติท่ีดี ด,านการประกัน
คุณภาพ โดยทําวิจัย 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพของ
สถาบันไม�ชัดเจน 
2. การเขียนผลการดําเนินงานแต�ละเกณฑ7 
ใน SAR ไม�สอดคล,องกับเกณฑ7มาตรฐาน 

1. ควรเขียนแผนปฏิบัติงาน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถาบันให,ชัดเจน 
2. การเขียนรายงานผลการ
ดําเนินงานแต�ละเกณฑ7 ในเล�ม
รายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) ไม�สอดคล,องกับเกณฑ7
มาตรฐาน และการดําเนิน 
งานจริง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ!นดิน 

ประจําป#งบประมาณ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
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ป#งบประมาณ 2555 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 รูปแบบการทํานาข�าวท่ีเหมาะสมสําหรับ
โรงเรียนเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.น.สพ.สุรพล  พหลภาคย( 420,000 18/55 01/03/55 

2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการท4องเท่ียว
เชิงเกษตรอย4างยั่งยืน : กรณีจังหวัดภูเก็ต
และชลบุร ี

รศ.ดร.นาฎสุดา เชมนะสริ ิ 350,228 8/55 06/02/55 

 รวมท้ังสิ้น 770,228   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
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ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ส4วนประกอบทางเคมี ฤทธ์ิต�านเช้ือ HIV และ
เช้ืออ่ืน ๆ ของต�นตาลหม4อน 

ผศ.ประภาพร ภูริปCญญาคุณ 315,000 9/55 07/02/55 

2 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูรฝHกอบรมบน
เครือข4ายอินเทอร(เน็ตด�วยกระบวนการเรยีนรู�
รูปแบบศูนย(การเรยีนออนไลน(แบบลําดับช้ัน
เชิงวัตถุในการขับเคลื่อนทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยการใช�เทคนิคแม4แบบความคิด
ร4วมกับหลักการวิศวกรรมคุณค4า 

นายเขมพันธ( ขันธ(ธนโภคา 315,000 20/55 27/04/55 

3 การปรับเปลี่ยนโครงสร�างและการใช�ประโยชน(
พรรณไม�วงศ(จําปาชนิดใหม4ของโลก  
: จําปMสิรินธร 

ดร.วีรนุช  สระแก�ว 525,000 10/55 06/02/55 

4 การปรับปรุงคุณสมบัติของแก�วโซดาไลม(โดย
การเตมิออกไซด(ของธาตุหายาก 

ดร.ภานุวัฒน( ซิมะลาวงศ( 367,500 11/55 06/02/55 

5 พฤกษเคมี ฤทธ์ิทางชีวภาพและคุณค4าทาง
โภชนาการของใบโปร4งฟPา 

ผศ.เยีย่มศิริ มณีพิศมัย 336,000 12/55 06/02/55 

6 องค(ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของ
พรรณไม�วงศ(กระดังงาชนิดใหม4ของโลก : 
มหาพรหมราชินี 

ดร.พงษ(ศักดิ์  อินนอก 336,000 13/55 01/02/55 

7 การพัฒนาตัวช้ีวัดคุณภาพระบบการจัด
การพลังงานตาม พรบ. ส4งเสริมการอนุรักษ(
พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 

ดร.เอนก  เทียนบูชา 253,575 14/55 07/02/55 

8 การสร�างตัวหนอนด�วยขยะพลาสติก ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล 462,000 15/55 07/02/55 
9 สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดและฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของเบต�ากลูแคนจากข�าวกํ่า 
ดร.พัตราพร จอมเมือบุตร 211,500 21/55 01/05/55 

10 การวิเคราะห(และพัฒนาประสิทธิภาพ 
เน้ือดินในจังหวัดชัยนาทเพ่ือใช�ในการผลิต
เซรามิกซ( 

น.ส.นันทนา เงินเลีย้ง 220,500 22/55 01/05/55 

 รวมท้ังสิ้น 3,342,075   

 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
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ป#งบประมาณ 2555 
คณะศึกษาศาสตร� 

 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนารูปแบบการให�คําปรึกษาออนไลน(
ทางจิตวิทยาวัยรุ4นสาํหรับเยาวชนชาวไทย 

น.ส.ณฎัฐ(ชุดา  สภุาพจน( 262,500 19/55 01/04/55 

2 แบบการบริหารจัดการฝHกประสบการณ(วิชาชีพ
ครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพครยูุคใหม4 

ผศ.วิลาวัณย(  จารุอริยานนท( 525,000 5/55 07/02/55 

3 การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู�เก่ียวกับ
เพศศึกษา เพ่ือเสริมสร�างความยบัยั้งช่ังใจของ
ประชาชนเขตจตจัุกร 

ผศ.เกษมศรี  อัศวศรีพงศ(ธร 525,000 7/55 15/02/55 

4 การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร(
แบบผู�ปกครองมสี4วนร4วมเพ่ือส4งเสริม
ความสามารถในการแก�ปCญหาอย4างสร�างสรรค(
สําหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.พัชรา  พุ4มพชาต ิ 525,000 6/55 07/02/55 

5 การพัฒนาสารานุกรมออนไลน( เรือ่ง 
ประชาคมอาเซียน (11 ประเทศ) สําหรับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ดร.ชวนิดา  สุวานิช 369,600 24/55 01/04/55 

 รวมท้ังสิ้น 2,207,100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2555 
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คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ปCจจัยและแนวทางแก�ไขการใช�ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา 

นายวิชัย  สิงห(ซอม 420,000 4/55 01/02/55 

2 การสร�างและพัฒนาชุดสื่อมัลติมีเดีย
อิเล็คทรอนิกส(เพ่ือการเรียนรู�และสืบสาน
วัฒนธรรมดนตรีกลุ4มชาติพันธุ(ไทยทรงดํา 

นายพิสิษฐ(   เอมดวง 472,500 3/55 06/02/55 

3 มาตรการทางกฎหมายในการคุ�มครองเด็กและ
เยาวชนจากการใช�เว็บไซด(เฟสบุค 

นายอัครเดช  มณีภาค 420,000 2/55 01/02/55 

4 รูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนอย4างยั่งยืน : กรณีศึกษาปUาชุมชนเขาราว
เทียนทอง จังหวัดชัยนาท 

น.ส.พิมพ(จันทร(  แสงจันทร( 315,000 1/55 06/02/55 

5 การมีส4วนร4วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

นางพัชมณ  ใจสอาด 178,500 17/55 01/03/55 

6 ไทยโซ4ง : การอนุรักษ(ผ�าโบราณเพ่ือ 
สืบสานอัตลักษณ(ทางชาติพันธุ( 

นายภูเนตุ  จันทร(จิต 231,000 23/55 01/05/55 

 รวมท้ังสิ้น 2,037,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 



 รายงานประจําป
 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม       62 
 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การสื่อสารขององค(กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ
เพ่ือสร�างการมีส4วนร4วมของประชาชนตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

นางวรนารถ  ดวงอุดม 525,000 16/55 09/04/55 

 รวมท้ังสิ้น 525,000   
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ภาคผนวก ข 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได� สําหรับอาจารย� 

ประจําป#งบประมาณ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2555 
คณะเกษตรและชีวภาพ 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี วันท่ีทํา
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สัญญา สัญญา 
1 การศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมสําหรับเห็ด

ตีนแรดในกระถาง 
นายชินกร จิรขจรจริตกุล 73,500 65/55 30/08/55 

 รวมท้ังสิ้น 73,500   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2555  
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี วันท่ีทํา



 รายงานประจําป
 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม       65 
 

สัญญา สัญญา 

1 การประยุกต(สารสนเทศภมูิศาสตร(เพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ี
มีศักยภาพสําหรับการพัฒนาการท4องเท่ียวเชิง
อนุรักษ(ของอําเภอสรรคบุร ี

นายนิยม สุทธหลวง 86,888 22/55 10/01/55 

2 สมรรถภาพทางกายความรู�สึกเมื่อยล�า และ 
การบาดเจ็บจากการฝHกซ�อมและการแข4งขัน 
ในนักฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ 134,899 21/55 30/12/54 

3 ผลของการฝHกด�วยโปรแกรมท่ีมีความเข�มข�นสูง
และสภาพต4อสมรรถภาพทางกลไกสรีรวิทยา
และจิตวิทยาในนักกีฬาฟุตซอล 

นายธนกร ไข4มสุิก 68,200 23/55 12/01/55 

4 การนําตะกอนจากระบบผลตินํ้าประปามาใช�
เปXนส4วนผสมในการทําคอนกรีตกําลังสูงท่ีอายุ
ต�นสําหรับคอนกรตีหล4อสําเร็จรูป 

นายสุภิชาติ เจนจิระปCญญา 145,635 5/55 6/12/54 

5 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส(แบบปฏิสัมพันธ(
เรื่องโปรแกรมสาํเร็จรูป 

น.ส.วรรณา วิโรจน(แดนไทย 52,500 55/55 14/08/55 

 รวมท้ังสิ้น 488,122   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2555  
คณะศึกษาศาสตร� 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาหลักสูตรฝHกอบรม "การทําโครงการ
พัฒนากระบวนการคิดอย4างมีประสิทธิภาพ
สําหรับหัวหน�ากลุ4มสาระการเรยีนรู�ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

ผศ.ดร.ไสว ฟCกขาว 96,075 
 

8/55 15/12/54 

2 การพัฒนาหลักสูตรฝHกอบรม "การส4งเสริม
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู�ด�วย
กระบวนการคิดวิเคราะห(ของครูในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดร.อาภาพร สิงหราช 
  

96,075 
 

7/55 15/12/54 

3 การพัฒนาชุดการเรียนวิชาภูมปิCญญาท�องถ่ิน
เพ่ือการศึกษาเพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะห(ของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

นางเยาวภา โชติวิชัย 47,250 66/55 08/08/55 

4 การประเมินและหารูปแบบการพัฒนาหลักสตูร
ศิลปศาสตร(บัณฑิตสาขาจิตวิทยา(ศึกษาเฉพาะ
ในรายวิชาจริยธรรมทางจิตวิทยา) 

นายฐิติวัสส( สุขปPอม 52,500 4/55 1/10/54 

 รวมท้ังสิ้น 291,900   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2555  
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ดนตรีชาวบ�าน : ภูมิปCญญาท�องถ่ิน อําเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.วิชา เชาว(ศิลป\ 84,210 1/55 30/11/54 

2 ความคิดเห็นของอาจารย(และนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษมท่ีมตี4อการเรียนการสอนระบบ
กลุ4มใหญ4กลุ4มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

น.ส.วาสนา ดอนจันทร(ทอง 42,000 53/55 01/08/55 

3 ปCญหาทางทางกฎหมายในการปราบปรามการ
ค�าประเวณีกรณีศึกษาหญิงต4างด�าว 

นายอัครเดช มณีภาค 63,000 54/55 15/08/55 

4 การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ(และโปรแกรม
คอมพิวเตอร(ฟPอนต(ตระกูลซีอาร(ย ู

ผศ.ประชิด ทิณบุตร 
 

52,500 
 

50/55 14/08/55 

5 ความสําเร็จในการนําโครงการฟ]^นฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชนไปปฏิบัติกรณีศึกษาองค(การบริหาร
ส4วนตําบลในจังหวัดชัยนาท 

ดร.ศาศวัต เพ4งแพ 84,000 49/55 10/08/55 

6 กลยุทธ(การใช�ภาษาอังกฤษสื่อสารระหว4าง
ผู�ประกอบการร�านค�าตลาดนัดสวนจัตุจักรและผู�ซื้อ
ชาวต4างชาติ 

น.ส.ชนัฏา โสมณวัฒน( 52,500 48/55 10/09/55 

7 การปฏิรปูการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ท่ี 21ของผู�เรียนระดับอุดมศึกษาโดยใช�วิธีสอบแบบ 
B-slim Model 

น.ส.จุiมจ๋ิม โง�วอนันต(ชัย 
 

63,000 
 

47/55 15/08/55 

 รวมท้ังสิ้น 441,210   

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2555  
คณะวิทยาการจัดการ 

 



 รายงานประจําป
 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม       68 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรบัเบิกจ4าย
พัสด ุ

น.ส.นันทินี สุดโททอง 47,985 11/55 1/09/54 

2 การยอมรับสินค�าท่ีเปXนมิตรกับสิ่งแวดล�อมของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

น.ส.อรนี บุญมีนิมิตร 52,500 
 

46/55 9/08/55 

3 ปCญหาและแนวทางการพัฒนาผลติภัณฑ(ของ
กลุ4มอาชีพในเขตจตุจักรเพ่ือการธุรกิจอย4าง
ยั่งยืน 

น.ส.ศรินทร( ขันติวัฒนะกุล 42,000 51/55 31/08/55 

4 การวางแผนพัฒนาเส�นทางการท4องเท่ียว 
สําหรับเยาวชน :  กรณีศึกษาเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 

นายฉัตรมงคล จันทราทิพย( 52,500 52/55 06/08/55 

 รวมท้ังสิ้น 194,985   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  ป#งบประมาณ 2555  
ศูนย�การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม – ชัยนาท 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 บทบาทขององค(การบริหารส4วนตาํบลในจังหวัด
ชัยนาทต4อการให�บริการสาธารณะด�านคนพิการ : 
กรณีศึกษาโครงการฟ]^นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยชุมชน 

นายฉกาจ ลอยทอง 147,630 2/55 24/11/54 
 

 รวมท้ังสิ้น 147,630   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจําป
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ภาคผนวก ค 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยในช้ันเรียน 

จากงบรายได� ประจําป#งบประมาณ 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในชั้นเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาศาสตร� 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การแก�ปCญหาการใช�สัญลักษณ(ทางสถิติของ
นักศึกษาในการเรียนรายวิชาสถิตธุิรกิจปM
การศึกษา 2554 โดยใช�แบบฝHกทักษะ 

น.ส.สายสณุี ประดับนาค 10,000 41/55 28/03/55 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสถิติ
ธุรกิจโดยใช�ชุดพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร( 

น.ส.ณัฐพร ภักด ี 10,000 38/55 28/03/55 

3 การศึกษาการพัฒนาผลการเรยีนของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษมท่ีเรียนวิชาการ
คิดและการตดัสินใจด�วยวิธีการสอนแบบร4วมมือ 

นายธีระศักดิ์ ขอพลอยกลาง 10,000 35/55 30/03/55 

4 การจัดการเรยีนการสอนโดยใช�วิธีปCญหาเปXน
ฐานบนเครือข4ายสังคมออนไลน(ในรายวิชาการ
เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร( 

ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล 10,000 10/55 07/12/54 

5 การพัฒนาพฤติกรรมการทําและส4งการบ�านใน
รายวิชาสถิติธุรกิจโดยใช�แบบบันทึกคะแนน
สะสม 

ผศ.นันทวรรณ บัวรา 10,000 40/55 30/03/54 

6 ผลสัมฤทธ์ิการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพช้ันปMท่ี 3 จากการใช�บทสรุป
ข้ันตอนการทดลองในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย( 

น.ส.ศิริพรรณ  โสบานบัว 10,000 13/55 01/09/54 

7 ผลการจัดการเรยีนรู�โดยใช�ปCญหาเปXนหลักต4อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสเปกโทรสโกปM
สําหรับเคมีอินทรยีืเรื่องนิวเคลียสแมกเนติกเร
โซแนนซ(สเปกโทรสโกปMของนักศึกษาช้ันปMท่ี 3 

รศ.สภุาคย( ดุลสมัพันธ( 10,000 20/54 16/12/54 

8 การเปลีย่นพฤติกรรมนักศึกษาให�กล�าแสดง
ความเห็นโดยการให�คะแนนร�อยละ 50 ของ
คะแนนสอบปลายภาค 

นายพรเทพ ชมช่ืน 10,000 24/55 12/01/55 

 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในชั้นเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2555  
คณะวิทยาศาสตร� 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

9 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช�
เครือข4ายสังคมรายวิชาฐานข�อมูลเบ้ืองต�น 

น.ส.กอบทอง ลาดคุ�ม 10,000 9/55 06/12/54 

10 การจัดการเรยีนรู�เชิงรุกท่ีมผีลต4อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ
สําหรับการจัดการสํานักงานอัตโนมัติของ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.วรรณา วิโรจน(แดนไทย 10,000 14/55 07/12/54 

11 ผลการใช�รูปแบบการสอนแบบร4วมมือต4อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียน
รายวิชาการวิเคราะห(นํ้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร(
สิ่งแวดล�อม มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

นางมนฤดี ไวทยวรรณ 10,000 17/55 08/12/54 

12 การปรับพฤติกรรมการขาดความรบัผิดชอบใน
การทําโครงงานกลุ4มรายวิชาการวิเคราะห(และ
ออกแบบระบบ 1 

น.ส.ศรีอุดร แซ4อ้ึง 10,000 15/55 07/12/54 

13 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติธุรกิจเมื่อใช�
เทคนิคการเรียนแบบคู4สัญญา 

น.ส.กนิษฐา อ4อนศิริ 10,000 18/55 26/12/54 

14 การพัฒนาการเรียนรู�และเจตคติต4อวิชาสถิติ
เบ้ืองต�นสําหรับการบริหารอุตสาหกรรมโดยใช�
เทคนิคการประเมินระหว4างเรียน 

ผศ.นันทวรรณ บัวรา 10,000 19/55 08/12/54 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพีชคณิต
เชิงเส�น 1 โดยใช�วิธีการสอบย4อยหลังบทเรียน 

น.ส.สภุาภรณ( สดวกด ี 10,000 25/55 01/12/54 

 รวมท้ังสิ้น 150,000   

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในชั้นเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การศึกษาความเครียดก4อนสอบและการจัดการ
ความเครยีดในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
(MNGT3901) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

นายสิริพัฒน( เสวิกุล 10,000 43/55 31/03/55 

2 การใช�เพลงบรรเลงประกอบการสอนวิชาการวิจัย
ทางการตลาด 

นายสิทธิ วงศ(ทองคํา 10,000 36/55 31/03/55 

3 การพัฒนาการเรียนรู�วิชาการโฆษณาและพฤติกรรม
ผู�บริโภคกลุ4ม 101 โดยใช�แบบฝHกปฏิบัต ิ

น.ส.นาวินี รอดแก�ว 10,000 37/55 31/03/55 

4 การพัฒนาการศึกษาวิชาการจัดการธุรกิจระหว4าง
ประเทศของนักศึกษาระดับปรญิญาตรคีณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยใช� "บทเรียนสาํเร็จรูป" 

น.ส.นภสัสร ตื่มสูงเนิน 10,000 32/55 27/03/55 

5 วิธีการวัดผลสมัฤทธ์ิการจัดการเรยีนการสอน
วิชาการจัดการธนาคารพาณิชย( 

ผศ.เกียรติมา ศรีอุดม 10,000 44/55 02/03/55 

6 การสอนแบบกรณีศึกษา(case study) ท่ีมีต4อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

น.ส.ภัทรมน กล�าอาษา 10,000 46/55 21/03/55 

7 การเปรยีบเทียบพฤติกรรมการสนใจเรียนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา ต4อรายวิชาการพัฒนาบุคคลและ
ฝHกอบรมระหว4างการเสริมแรงด�วยกิจกรรมเปXนกลุ4ม
และเปXนรายบุคคลของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย(คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.ปรางค(มณี เดชคุ�ม 10,000 31/55 27/03/55 

8 การศึกษาความสัมพันธ(ระหว4างการสืบค�นข�อมลูทาง
อินเตอร(เน็ตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา : กรณีศึกษารายวิชาการเปXน
ผู�ประกอบการ 

น.ส.อาจารยี(  ประจวบเหมาะ 10,000 33/55 26/06/55 

 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในชั้นเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

9 การแก�ไขปCญหาผู�เรียนขาดทักษะในการเขียนภาษา 
QUERY 

น.ส.นันทินี สุดโททอง 10,000 12/55 01/09/54 

10 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษานิเทศศาสตร(ท่ี
มีต4อการศึกษารายวิชา COMM 1101 ศิลปะการใช�

ภาษาเพ่ืองานนิเทศศาสตร(โดยใช�แบบฝHกปฏิบัต ิ

นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ 10,000 16/55 01/09/54 

 รวมท้ังสิ้น 100,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในชั้นเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2555 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาทักษะการท4องจําคําศัพท(ภาษาจีนโดย
การใช�ท4อนฮุคของเพลงจีนวง S.H.E 

นายสุพัฒน( กอบตระกูล 10,000 42/55 02/04/55 

2 สํารวจความต�องการการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมโรงแรมโดย
วิธีการไปทัศนศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

น.ส.ชนัฏา โสมณวัฒน( 10,000 39/55 29/03/55 

3 การพัฒนาทักษะการอ4านภาษาจีนโดยใช�นิทาน
ประกอบภาพ 

น.ส.ภัทรวดี ตรยัท่ีพ่ึง 10,000 34/55 02/04/55 

 รวมท้ังสิ้น 30,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในชั้นเรียน)  

 ป#งบประมาณ 2555 
คณะศึกษาศาสตร� 
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ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ผลของการให�คําปรึกษาแบบกลุ4มท่ีมีต4อ
พฤติกรรมการกล�าแสดงออกของนักศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาท่ีกําลังศึกษาในรายวิชา PSYC 
2104 หลักการบริการทางจิตวิทยาและการแนะ
แนว กลุ4ม  101 ภาคเรียนท่ี 1/2554 

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน( 10,000 5/55 01/10/54 

 รวมท้ังสิ้น 10,000   
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากงบประมาณรายได� ป# 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� สําหรับบุคลากรสายสนับสนนุ   
ป#งบประมาณ 2555 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 
วันท่ีทํา
สัญญา 
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1 ผลการพัฒนาการให�บริการของสํานักส4งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 

นางชมพูนุช  
ตันพานิช 

สํานักส4งเสรมิฯ 52,500 3/55 1/10/54 
 

2 การศึกษาความคิดเห็นความต�องการ และ
ปCญหาเก่ียวกับการใช�งานโสตทัศนูปกรณ(ใน
ห�องเรียนรวมของคณาจารย(และนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

นายจาตรุันต( 
เหมือนสดุใจ 

สํานักวิทยบริการ 52,500 26/55 30/3/55 

3 พฤติกรรมการรับชมและทัศนคติของนักศึกษา
ท่ีมีต4อช4องเคเบิลทีวีภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายยุทธชัย  
รักพานิช 

สํานักวิทยบริการ 52,500 27/55 30/03/55 

4 ปCจจัยท่ีมีผลต4อการเปXนองค(การแห4งการ
เรียนรู�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.รุ4งรตัน(  
ดวงสร�อยทอง 

สํานักประกันฯ 52,500 28/55 1/04/55 

5 ความพึงพอใจและแนวทางการให�บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพด�านการเงินของบุคลากร
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.ขจรจิตร 
ธํารงวิศว 

กองคลัง 52,500 29/55 20/03/55 

6 การประยุกต(ใช�การวัดผลเชิงคุณภาพ 
(Balanced Scorecard) ในการบริหารจัดการ
งานกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายอนุวัฒน( ภักด ี กองคลัง 52,500 45/55 15/05/55 

7 ปCญหาการติดตามและประเมินผลโครงการ
ประจําปMงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.จารดุา สสีังข( กองนโยบาย 
และแผน 

52,500 30/55 5/04/55 

 รวมท้ังสิ้น 367,500   
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ภาคผนวก จ 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ 

จากงบรายได� ประจําป#งบประมาณ 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) ป#งบประมาณ 2555 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาศักยภาพตลาดไก4ชน : กรณีศึกษา ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย( 52,500 63/55 17/07/55 
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อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ 

2 กระบวนการส4งเสริมเกษตรอินทรยี(แก4
เกษตรกรรายย4อยในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ของเครือข4ายตลาดสเีขียว 
กรณีศึกษา ตลาดสีเขียวรีเจนท(เฮ�าส( 

นายอดิพล เอ้ือจรสัพันธุ( 
และคณะ 

52,500 62/55 01/08/55 

3 ความสัมพันธ(ของลักษณะการเลีย้งสัตว(และ
การได�รับยาถ4ายพยาธิต4อการติดพยาธิลําไส�ใน
สุนัขและแมวบริเวณมหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม 

น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล 
และคณะ 

52,500 61/55 17/07/55 

4 การศึกษาระบบให�นํ้าและปุ�ยแบบหยดต4อการ
เจริญเติบโตของกล�วยไม� 

นายอุดมศักดิ์ ผ4องศร ี 42,500 60/55 31/08/55 

 รวมท้ังสิ้น 200,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจ ผศ.เกศกมล สุขเกษม 125,700 57/55 06/08/55 
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ของผู�ประกอบการและผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต4อบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม 

2 ความต�องการกิจกรรมแนะแนวและให�คําปรึกษา
ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.สดุารตัน( มานะ 74,300 56/55 06/08/55 

 รวมท้ังสิ้น 200,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) ป#งบประมาณ 2555 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 

1 รูปแบบอัตลักษณ(นักศึกษา คณาจารย(และบุคลากร ของ นายราเชนทร( เหมือนชอบ 200,000 
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ภาควิชามนุษยศาสตร( คณะมนุษยศาสตร(และ
สังคมศาสตร( มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

 รวมท้ังสิ้น 200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การติดตามการทํางานของบัณฑิตและความ นางมนฤดี  ไวทยวรรณ 100,000 64/55 16/07/55 
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ต�องการของผู�ใช�บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร( 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

และคณะ 

2 การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค(
ของคณะวิทยาศาสตร(ตามความต�องการของ
ผู�ใช�บัณฑิต 

นางสายพิณ ม4วงนา 
และคณะ 

100,000 59/55 16/07/55 

 รวมท้ังสิ้น 200,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) ป#งบประมาณ 2555 
คณะศึกษาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การประเมินผลการฝHกประสบการณ(วิชาชีพครู
หลักสตูรครุศาสตร(บัณฑิต (5ปM) หลักสูตร

ดร.อาภาพร สิงหราช 
และคณะ 

200,000 58/55 31/08/55 
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ปรับปรุง พ.ศ. 2549 คณะศึกษาศาสตร(
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ด�วย
แบบจําลองชิปป\ 

 รวมท้ังสิ้น 200,000   
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือนักศึกษาที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได�  

ประจําป#งบประมาณ 2555 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 

คณะศึกษาศาสตร� 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช�แบบฝHกทักษะ

คณิตศาสตร( เรื่อง การบวกและการลบจํานวนเต็มช้ัน
มัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรยีนหอวัง 

น.ส.ลลีาวดี  จันทร(ลําภ ู ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 3,000.00 
 

2 การแก�ไขข�อบกพร4องทางด�านทักษะกระบวนการคิด
คํานวณของนักเรียนช้ัน ม.1 ด�วยกิจกรรมคณิตศาสตร( 

น.ส.พรรณภา เจียมขุนทด ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 3,000.00 
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3 ผลของการใช�โปรแกรมจีเอสพีและชุดแบบฝHกทักษะเรื่อง 
การแปลงทางเรขาคณิตท่ีมีต4อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
และความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 

น.ส.นาถพร  มลูจันทร( ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 3,000.00 
 

4 ผลของการจัดกิจกรรมฝHกคิดเสรมิทักษะ เรื่อง การบวก
และการลบจํานวนเต็มท่ีมตี4อความพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 

น.ส.กวินตรา  ผลมา ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 3,000.00 

5 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความสนใจในการ
เรียนวิชาคณติศาสตร( ของนักเรียนมัธยมศึกษาปMท่ี 1  
ท่ีได�รับการสอนโดยใช�กิจกรรมการเรียนแบบ Student 
Team Achievment Division (การเรยีนแบบร4วมมือ)
และชุดการเรียนการสอน เรื่อง เลขยกกําลัง 

น.ส.จิราพร  ทับแก�ว ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 3,000.00 

6 การศึกษาความสามารถในการแก�ปCญหาทางคณติศาสตร(
และเจตคตติ4อวิชาคณิตศาสตร( เรือ่ง ระบบสมการ 
เชิงเส�นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียน 
กุนนทีรุทธารามวิทยาคม โดยวิธีเรยีนแบบร4วมมือแบบ
การประสบผลสําเร็จเปXนทีม (STAD) 

นายศราวุธ แดนดงเมือง ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 3,000.00 

7 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู�
คณิตศาสตร(ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โดย
การคณติศาสตร(ของนักเรยีนระดบัช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 
โดยการใช�ชุดการเรยีนคณติศาสตร(แบบค�นพบเรื่อง  
การแปลงทางเรขาคณิตท่ีเน�นความรู�สึกเชิงปริภูม ิ

นายเปรมประพัทร 
น่ิมน�อย 

ดร.เรืองเดช  ศิริกิจ 3,000.00 

8 การจัดประสบการณ(แบบโครงการ เพ่ือพัฒนาลักษณะ
ความเปXนผู�นําด�านการกล�าแสดงออกของเด็กปฐมวัย 

น.ส.ประภาพร วังสรุิย( 
น.ส.กาญจนา ดรบุราณ 

ผศ.กรรณิการ(  สุสม 3,000.00 

 

 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 
คณะศึกษาศาสตร�  

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
9 การจัดประสบการณ(แบบโครงการท่ีมีผลต4อความสามารถ

ด�านการพูดของเด็กปฐมวัย 
น.ส.เบญจวรรณ เบ็ญพาด 
นางสาวซูนีตา  เจ�ะนุ 

ผศ.กรรณิการ(  สุสม 3,000.00 

10 การจัดประสบการณ(แบบโครงการท่ีมีผลต4อความสามารถ
ด�านการอ4านของเด็กปฐมวัย 

น.ส.ชไมรัตน(  โกสิงห( 
น.ส.ป�ยนุช ศรศิลป\ 

ผศ.กรรณิการ(  สุสม 3,000.00 

11 การจัดประสบการณ(แบบโครงการท่ีมีผลต4อความเช่ือมั่น น.ส.จินต(นิภา วรรณจาโร ผศ.กรรณิการ(  สุสม 3,000.00 
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ด�านการเห็นคุณค4าในตนเองของเด็กปฐมวัย น.ส.นํ้าฝน  ฉันท(ไทย 
12 ผลการใช�แบบฝHกเพ่ือพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน

รายวิชาวิทยาศาสตร(พ้ืนฐาน เรื่อง ระบบร4างกายมนุษย(
และสตัว( ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียน 
ลาดปลาเค�าพิทยาคม 

น.ส.ทิพย(ภาภรณ(  สะเดา ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 5,000.00 

13 การพัฒนาผลการเรียนรู�เรื่อง สารเคมีในชีวิตประจําวันโดย
ใช�กระบวนการสอนการสืบเสาะหาความรู� (Inquir Cycle 
5Es) สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 โรงเรียน
ลาดปลาเค�าพิทยาคม 

น.ส.ปภสัร ปูลาตานัง ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 3,000.00 

14 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร(เรื่อง 
เสียงในชีวิตประจําวันโดยใช�บทเรยีนสําเร็จรูปของนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปMท่ี 5/2 โรงเรียนสามเสนนอก  
(ประชาราษฎร(อนุกูล) กรุงเทพมหานคร 

น.ส.กัญญา แดงแจ� ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 3,000.00 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร(เรื่อง 
แสงในชีวิตประจําวันโดยใช�คําถามเปXนฐาน ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี  2/2 โรงเรียนสามเสนนอก 
(ประชาราษฎร(อนุกูล)กรุงเทพมหานคร 

น.ส.กาญจนา ปลื้มชัยภูม ิ ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 3,000.00 

16 การพัฒนาผลการเรียนรู�เรื่อง การดูดาวในชีวิตประจําวัน
โดยใช�ชุดฝHกทักษะสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 
โรงเรียนลาดปลาเค�าพิทยาคม 

น.ส.สภุาวดี มุ4งกสิกร ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 3,000.00 

 
 
 
 

 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 

คณะศึกษาศาสตร�  
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
17 การพัฒนาการเรียนรู�วิทยาศาสตร(ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปMท่ี 1 โดยใช�กิจกรรมการฝHกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร( 

น.ส.สดุารตัน( วันศร ี ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 3,000.00 

18 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร(โดยใช�
การสอนแบบวัฏจักรกระบวนการสืบเสาะหาความรู� เรื่อง 
เครื่องผ4อนแรงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 โรงเรียน

น.ส.มัทรี ศรีวงยาง ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 3,000.00 
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กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 
19 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร(โดยใช�

ชุดกิจกรรมการเรียนรู�เรื่อง มลพิษทางอากาศ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 

น.ส.วรวรรณ จันทะแสน ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 3,000.00 

20 การใช�ชุดการสอน เรื่อง ไฟฟPาเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร(ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 3 
โรงเรียนลาดปลาเค�าพิทยาคม 

น.ส.สรุัตนา ยามด ี ผศ.ดร.สรุางค( ธรรมโวหาร 5,000.00 

 รวมท้ังสิ้น 64,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา)  ป#งบประมาณ 2555  
คณะเกษตรและชีวภาพ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 การศึกษาอัตราส4วนท่ีเหมาะสมของแปPงลูกเดือย

ต4อแปPงสาลีในการผลิดหมั่นโถว 
นส.อัจฉริยา ร4วมญาต ิ ผศ.ดร.สภุาณี ด4านวิริยะกุล 5,000 

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ(เต�าฮวยนมแพะผสมนํ้าผัก
ในกลุ4มเบต�า-แคโรทีน 

นส.นวรัตน( จ่ันประเสริฐ ผศ.ดร.สภุาณี ด4านวิริยะกุล 5,000 

3 การศึกษาการใช�วัตุดิบทดแทนกะทิสดใน
ผลิตภณัฑ(ขนมทองม�วน 

นส.กิติยาพร เบญจวรางกร ู ผศ.ดร.สภุาณี ด4านวิริยะกุล 5,000 

4 การศึกษาผลกระทบของชนิดและปริมาณของ นส.ปภสัรา ยามา ผศ.ดร.สภุาณี ด4านวิริยะกุล 5,000 
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ไฮโดรคอลลอยด(ท่ีมีต4อความคงตัวของซอสพริก
สับปะรด 

5 การผลิดเก�กฮวยผงโดยใช�สารมอลโตเดกซ(ตริน
เปXนตัวพา 

นายภัทรธงชัย แซ4โง�ว ผศ.ดร.สภุาณี ด4านวิริยะกุล 5,000 

6 การเพาะเห็ดฟางในตะกร�าโดยเปรียบเทียบวัสดุ
เพาะ 4 ชนิด 

นายณัฐพร รังมาตร นายชินกร จิรขจรจริตกุล 5,000 

7 การพัฒนาผลิตภณัฑ(แปPงลอดช4องผสมน้ือตาล
สําเรจ็รูป 

นส.ธนัญญา ศรีธรรม อ.ธัชชดา อารยกาญจน( 5,000 

8 การพัฒนาผลิตภณัฑ(สังขยานํ้าตาลโตนดผสม
สมุนไพร 

นส.เยาวลักษณ( อนุมาศ อ.ธัชชดา อารยกาญจน( 5,000 

9 การพัฒนาผลิตภณัฑ(แปPงขนมปCงสมุนไพร
สําเรจ็รูปจากใบตําลึง 

นายเพ่ิมพูน มีวุฒิ อ.ธัชชดา อารยกาญจน( 5,000 

10 การศึกษาสารสกัดซิเลจจากเมลด็แมงลักใช�เปXน
สารให�ความคงตัวในไอศกรมีนมแพะ 

นส.ปCทมาภรณ( ระวิภักตร( อ.ธัชชดาอารยกาญจน( 5,000 

11 การศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาและการงอก
ของเมล็ดกล�วไม�สกุลหวายสายพันธ(ปUาในสภาพ
ปลอดเช้ือ 

นายอนุวัฒน( มังคะลัง อ.สัณฐิตา ตังคจิวางกูล 5,000 

12 ผลของไคโตซานต4อการเจริญเติบโตและผลติของ
ผักกาดหอมพันธุ(กรีนโอ�ค 

นายเอกชัย ธุร ี อ.สัณฐิตา ตังคจิวางกูล 5,000 

13 การผลิดโยเกิร(ตนมถ่ัวเหลืองโดยใช�หัวเช้ือ
บริสุทธ์ิท่ีแยกจากผลติภณัฑ(โยเกิร(ตรสธรรมชาต ิ

นส.ณิชนันท( บุญมาก อ.อํานาจ ภักดีโต 5,000 

14 การผลิตไซรัปเข�มข�นจากกล�วยเลบ็มือนางโดย
การใช�เอนไซม( เพคติเนส 

นส.ชฎากาญจน( กวยระคาร อ.อํานาจ ภักดีโต 5,000 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา)  ป#งบประมาณ 2555  
คณะเกษตรและชีวภาพ  

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
15 การหมักไวน(สับปะรดของ Saccharomyces 

cerevisiae และยีสต(ท่ีแยกจากแปPงข�าวหมาก 
นายวัชระ ฉวีอินทร( อ.อํานาจ ภักดีโต 5,000 

16 การหมักโยเกิร(ตข�าวกล�องหอมมะลิของ
แบคทีเรียกรดแลคติกท่ีแยกจากผลิตภณัฑ( 
โยเกิร(ต 

นส.เจนจิรา อัศดร อ.อํานาจ ภักดีโต 5,000 

17 อิทธิพลของสารไฮโดรคอลลอยด(ต4อคุณภาพ 
มายองเนสไขมันต่ํา 

นส.พิมพ(สมุล กล�าไพร ี อ.จันทร(จิรา พิมพาเรียน 5,000 

18 อิทธิพลของสารไฮโดรคอลลอยด(ต4อคุณภาพของ
ชิฟฟUอนใบเตย 

น.ส.สุจติรา  ขุราษี อ.จันทร(จิรา พิมพาเรียน 5,000 
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19 เปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยทางภูมิคุ�มกันวิทยากับ
การกับการตรวจทางกล�องจุลทรรศน(ในเช้ือ 
Babesia spp. 

น.ส.พรรณี พรมมา น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล 5,000 

20 เปรียบเทียบวิธีวินิจฉัยทางภูมิคุ�มกันวิทยากับ
การกับการตรวจทางกล�องจุลทรรศน(ในเช้ือ 
Ehrlichia spp. 

น.ส.เกวรินทร(  แซ4ท4อ น.สพ.ชวภัทร สุวิริยะไพศาล 5,000 

21 การใช�ใบสดของน�อยหน4าในการควบคุมพยาธิ
ภายนอกในไก4เน้ือ 

นายปรัชญา บุญมา อ.แวววารี บุญเทียม 5,000 

22 ผลของการจํากัดปรมิาณนํ้าดื่มท่ีมตี4ออัตราการ
เจริญเติบโตของไก4เน้ือ 

น.ส.จีรวรรณ มูลดิษฐ อ.แวววารี บุญเทียม 5,000 

23 การเสริมกากมะเขือเทศในอาหารไก4ไขต4อ 
สมรรถภาพการให�ผลผลิตคุณภาพไข4และ 
สีของไข4 

น.ส.ณัฐชา วิจิตรปCญญาธร อ.แวววารี บุญเทียม 5,000 

 รวมท้ังสิ้น 115,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 ผลของไซโตไคนินท่ีมีต4อการเจริญจากการเพาะเลีย้ง

เน้ือเยื่อกระถินณรงค(ลูกผสม (Acacia Hybrid) ในสูตร
อาหาร MS 

น.ส.รตันา  มีโชค 
น.ส.นนทรี  สุวรรณศร ี

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรต ิ
ดุลสมัพันธ( 

5,000 

2 ฤทธ์ิทางชีวภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากรากและใบ
ของหญ�าแฝกต4อเช้ือรา Aspergillusniger และ 
Penicillium sp.  

น.ส.นัยนา ศิรจัินดา รศ.สภุาคย( ดลุสมัพันธ( 5,000 

3 ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก4อโรคของผลติภณัฑ(
สบู4เหลวชีวภาพจากพืชสมุนไพร 3 ชนิด 

น.ส.ชลิตา ป�ยวิวัฒน( 
น.ส.พรหมพร เย็นลับ 

รศ.สภุาคย(  ดลุสมัพันธ( 5,000 

4 ความสามารถในการผลติเอนไซม(เซลลเูลสของเห็ด นายพิระเดช เกตุเพ็ง รศ.สภุาคย(  ดลุสมัพันธ( 5,000 
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นางรมทอง (Pleurotus citrinopileatus)  
5 การใช�สารสกัดจากลําต�นและรากหางไหลแดง ในการ

ควบคุมลูกนํ้ายุงลาย (Aedes aegypti)  
น.ส.บังอร เหล4ารอด รศ.สภุาคย( ดลุสมัพันธ( 5,000 

6 การทําผลิตภณัฑ(เลียนแบบไวน(ส�มโอ (Citrus 

maxima (Burm.f) (Merr.) พันธุ(ปลูกขาวแตงกวา 
จังหวัดชัยนาท โดยใช�เส�นใยเห็ดแครง 

น.ส.เสาวรส  แพงน�อย อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

7 การทําผลิตภณัฑ(เลียนแบบไวน(ส�มโอ (Citrus 

maxima (Burm.f) (Merr.) พันธุ(ปลูกขาวแตงกวา 
จังหวัดชัยนาท โดยใช�เส�นใยเห็ดหมื่นปM (Ganoderma 
lucidum) ในการหมัก 

นายสาธิต  เพ็งธรรม อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

8 การทําผลิตภณัฑ(เลียนแบบไวน(ส�มโอ (Citrus 

maxima (Burm.f) (Merr.) พันธุ(ปลูกขาวแตงกวา 
จังหวัดชัยนาท โดยใช�เส�นใยเห็ดนางนวล (Pleurotus 
flabellatus) ในการหมัก 

นายปุณรัชต(  ป�ลอง อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

9 ผลของสารสกัดจากข�าวต4อการเจริญเติบโตของ
ไส�เดือนดินสายพันธุ( Pheretima pegauna 

น.ส.ฐิตาภรณ( 
พงศ(พรโสภณ 

อ.พิสุทธ์ิ  พวงนาค 5,000 

10 การใช� Escherichis coli เปXนดัชนีการปนเป]^อนของ
นํ้าพริกกะป�จากร�านค�าในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษมและบริเวณโดยรอบ 

น.ส.ศิรินันท( 
กัลยาไสย 

อ.พิสุทธ์ิ  พวงนาค 5,000 

 
 

 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 

คณะวิทยาศาสตร�  
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
11 ความหลากหลายของพืชกาฝาก ไม�ต�นและนิเวศวิทยา

ในบริเวณอนุรักษ(สัตว(ปUารอบอาคารสงฆ( วัดไกลกังวล
(เขาสารพัดดีศรเีจรญิธรรม) อําเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท 

น.ส.ฟาซีมะ  เจ�ะแม อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

12 ความหลากหลายของพืชกาฝาก ไม�ต�นและนิเวศวิทยา
ในบริเวณอนุรักษ(สัตว(ปUาด�านทิศตะวันตกเฉียงเหนือวัด
ไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรเีจรญิธรรม) อําเภอหันคา  
จ.ชัยนาท 

น.ส.วาสติา แสนบุญยัง อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

13 ความหลากหลายของพืชกาฝาก ไม�ต�นและนิเวศวิทยา น.ส.สุชาดา  กาทอง อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 
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ในบริเวณอนุรักษ(สัตว(ปUาด�านทิศตะวันตกเฉียงใต�วัด
ไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรเีจรญิธรรม) อําเภอหันคา  
จ.ชัยนาท 

14 ความหลากหลายของพืชกาฝาก ไม�ต�นและนิเวศวิทยา
ในบริเวณอนุรักษ(สัตว(ปUาด�านทิศตะวันตกเฉียงเหนือวัด
ไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรเีจรญิธรรม) อําเภอหันคา  
จ.ชัยนาท 

น.ส.พรสุดา เรืองเสวียด อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

15 ความหลากหลายของพืชกาฝาก ไม�ต�นและนิเวศวิทยา
ในบริเวณอนุรักษ(สัตว(ปUาด�านทิศตะวันออกเฉียงใต�วัด
ไกลกังวล (เขาสารพัดดีศรเีจรญิธรรม) อําเภอหันคา  
จ.ชัยนาท 

น.ส.ฉันทพิชญา อ�ายชุม อ.รัฐพล  ศรประเสริฐ 5,000 

16 ผลของเบนซิลอะมโินพิวรีนท่ีมีต4อการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อยูคาลิปในสูตรอาหาร MS 

น.ส.กนกกาญจน( วิเศษสังข( 
น.ส.สาวิตรี  เสารญั 

อ.พรทิพย(  เทิดบารม ี 5,000 

17 ผลของโคลชิซินท่ีมีต4อการเปลีย่นแปลงโครโมโซมข�าว
หอมมะลิโดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยือ่ในสภาพปลอดเช้ือ 

น.ส.ดวงกมล  คินขุนทด 
น.ส.แพรวไพรินทร( เอ่ียมรอด 

อ.พรทิพย(  เทิดบารม ี 5,000 

18 ผลของมะพร�าวและกล�วยหอมท่ีมตี4อการเพาะเลีย้ง
เน้ือเยื่อกล�วยไม�สกุลหวาย  

นายชัยวัฒน( ศรีคราม อ.พรทิพย( เทิดบารม ี 5,000 

 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาศาสตร�  

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
19 ฤทธ์ิของสารสกัดหยาบของเห็ดนางรมทอง 

(Pleurotus citrinopi leatus) 
นายบัญชา  เขียวขํา 
น.ส.พรสินี  ศรีวิเศษ 

ดร.พรเทพ ชมช่ืน 5,000 

20 ฤทธ์ิของสารสกัดหยาบของราเอนโดไฟต(ไอโซเลต 
GSEP25 และ GSEP29จากต�นแคฝรั่งในการยับยั้ง
เช้ือจุลินทรีย(ก4อโรค 

น.ส.นวพรรณ ขาวผ4อง ดร.พรเทพ ชมช่ืน 5,000 

21 ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากใบผักแขยงและใบ
ย4านางต4อการยับยั้งแบคทีเรียก4อโรคในอาหาร 

นายนิติ  อะทาโส 
น.ส.สุวรรณี  แก�ววิเศษ 

อ.ศิริพรรณ  โสบานบัว 5,000 

22 การทดสอบสารสกัดสมุนไพรต4อการยับยั้งเช้ือ
แบคทีเรียก4อโรค Escherichia coli ,Bacillus cereus 
และ Staphylococcus aureus 

น.ส.คารีน4า โสยด ี อ.ศิริพรรณ โสบานบัว 5,000 

23 ผลของสารสกัดหยาบจากใบผักเสีย้นและใบยอต4อการ น.ส.มนัสนันท(  ผู�ด ี ดร.ภรภ  พลายงาม 5,000 
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ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียก4อโรคในแผนติดเช้ือ น.ส.เบญจวรรณ จันทร(นี 
24 ความคิดเห็นของประชาชนริมคลองลาดพร�าวหลัง

อุทกภัยในกรุงเทพมหานคร ปM พ.ศ. 2554 : 
กรณีศึกษาชุมชนพหลโยธิน 32 

น.ส.รุ4งฤดี  นาหัวนิน อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

25 ความคิดเห็นของประชาชนริมคลองลาดพร�าวใน
กรุงเทพมหานครหลังอุทกภัยในปM พ.ศ. 2554 : 
กรณีศึกษาชุมชนคลองพัฒนา 

น.ส.วิสาขะ ทายมเวียง อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

26 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนริมคลอง
ลาดพร�าวหลังอุทกภัยปM พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษา
ชุมชนลาดพร�าว 45 

น.ส.ศุลีพร หยีตระกูลรัตน( อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

27 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนริมคลอง
ลาดพร�าวหลังอุทกภัยปM พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษา
ชุมชนหลังกรมวิทยาศาสตร(ทหารบก 

น.ส.อภิปรยีา  ศรีกะพา อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

28 ความคิดเห็นของประชาชนริมคลองลาดพร�าวหลัง
อุทกภัยปM 2554 กรณีศึกษาชุมชนลาดพร�าว 80 

น.ส.กาญจนา ชะบากาญจน( อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

29 แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนริมคลอง
ลาดพร�าวหลังอุทกภัยปM พ.ศ. 2554 : กรณีศึกษา
ชุมชนคลองบ�านพลับพลา 

น.ส.โสรญา  นัยอรรถ อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

3,000 

 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาศาสตร�  

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
30 ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร(ท่ีมตี4อ

ปริมาณฝุUนละอองในบรรยากาศภายในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายสุทธิพงษ(  พรมโสภณ อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

31 ความสัมพันธ(ระหว4างไขมันนํ้ามัน และดัชนีคณุภาพนํ้า
ในคลองลาดพร�าว กรุงเทพมหานคร 

น.ส.อุบลวรรณ  สังข(สุข อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

32 ผลกระทบของปริมาณโคลิฟอร(มแบคทีเรียและ 
ฟMคัลโคลิฟอร(มแบคทีเรียต4อคุณภาพนํ้าคลองลาดพร�าว 
กรุงเทพมหานคร 

น.ส.ลลันา  คมขัน อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

33 ความสัมพันธ(ระหว4างโลหะหนักท้ังหมดและดัชนี
คุณภาพนํ้าในนํ้าจากคลองลาดพร�าว กรุงเทพมหานคร 

น.ส.นุชจรี มะหะหมัด อ.เพ็ญศรี  ลยีวัฒนานุพงศ( 
อ.มนฤดี  ไวทยวรรณ 

5,000 

34 การวิเคราะห(หาอัตราส4วนของนํ้าหมักชีวภาพในการ น.ส.หน่ึงฤทัย มโนวัน อ.มนฤดีไวทยวรรณ 5,000 
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เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในนํ้าจากสระนํ้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

อ.ดวงพรประเสริฐสรรพกิจ 

35 ผลกระทบของปริมาณฟอสฟอรสัท้ังหมดท่ีมีผลต4อการ
เกิดปรากฎการณ(ยูโทรฟ�เคช่ันในนํ้าคลองลาดพร�าว 
กรุงเทพมหานคร 

น.ส.อัญชุลี ตรีสุข อ.มนฤดีไวทยวรรณ 
อ.ทรงศักดิ์ วิชุมา 

5,000 

36 การสํารวจชนิดและพฤติกรรมนกในชุมชนคลอง
ลาดพร�าว 

นายกิตติพงศ( รัตนรัตน( อ.มนฤดี ไวทยวรรณ 
อ.ทรงศักดิ์ วิชุมา 

3,500 

37 ปริมาณฟอสฟอรสัในดินตะกอนท่ีมีผลต4อการ
เจริญเติบโตของพืชคลองลาดพร�าวกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ดลฤดี ชาเฮา อ.มนฤดี ไวทยวรรณ 
อ.วิบูลย( มหาสินไพศาล 

5,000 

38 การเปรยีบเทียบปริมาณซีโอดแีละบีโอดี ท่ีมีผลกระทบ
ต4อการปนเป]^อนของสารอินทรีย(ในนํ้าคลองลาดพร�าว
กรุงเทพมหานคร 

น.ส.นภาพร ปานย�อย อ.มนฤดี ไวทยวรรณ 
อ.ดวงพร ประเสริฐสรรพกิจ 

5,000 

39 การวิเคราะห(หาอัตราส4วนของนํ้าหมักชีวภาพในการ
ลดปรมิาณสารอินทรีย(ในนํ้าจากสระนํ้ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายกีรติ จรรยาเพศ อ.มนฤดี ไวทยวรรณ 
อ.ดวงพร ประเสริฐสรรพกิจ 

5,000 

40 ความสัมพันธ(ระหว4างของแข็งท้ังหมดและดัชนีคุณภาพ
นํ้าในคลองลาดพร�าวกรุงเทพมหานคร 

น.ส.ศิริธร กฤษ(ยานี อ.ทรงศักดิ์ วิชุมา 
อ.มนฤดี ไวทยวรรณ 

5,000 

 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาศาสตร�  

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
41 การวิเคราะห(หาปริมาณเหล็กในดนิตะกอนจากบ4อนํ้า

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
น.ส.อัจจิมา อรรถจรญู อ.วิบูลย( มหาสินไพศาล 

อ.มนฤดี ไวทยวรรณ 
5,000 

42 การวิเคราะห(หาปริมาณเหล็กในนํ้าจากบ4อนํ้าใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.ป�ยธิดา สินปร ุ อ.วิบูลย( มหาสินไพศาล 
อ.ดวงพร ประเสริฐสรรพกิจ 

5,000 

43 การดูดซับสารประกอบอินทรีย(คาร(บอนของดินตะกอน
ในคลองลาดพร�าว 

น.ส.สุชาวดี สงเคราะห(
ราษฎร( 

อ.วิบูลย( มหาสินไพศาล 
อ.มนฤดี ไวทยวรรณ 

5,000 

44 ขนมจากเส�นพาสต�าช็อกโกแลต นายธนัชคม  
ภัคคุณันญาธร 
น.ส.ศิริพร สกุลรุจา 

ผศ.นัทญา จะเรยีมพันธ( 
 

5,000 

45 การพัฒนาขนมเมด็ขนุนจากฟCกทอง น.ส.นพวรรณ  
กีรติธรรมพร 

ผศ.นัทญา จะเรยีมพันธ( 5,000 
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น.ส.ภสัสร งามมณีกาญจน( 
น.ส.ป�ยพร เพ็ชรอําไพ 

 รวมท้ังสิ้น 213,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) ป#งบประมาณ 2555 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 การเตรียมความพร�อมของนักศึกษาเพ่ือท่ีจะเข�าสู4

ประชาคมอาเซียน 
นางสาวศิริรตัน( เอกนรพันธ( อ.สุนทรี แก�วสอน 3,000 

2 พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวเมธาวี ถือแก�ว อ.สุนทรี แก�วสอน 3,000 

3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการได�รับการบริการ
จากมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

นายภัทรพล พานทอง อ.สุนทรี แก�วสอน 3,000 

4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทรเกษม 

นายณัฐพงษ( สายตร ี อ.สุนทรี แก�วสอน 3,000 

 รวมท้ังสิ้น 12,000 
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ภาคผนวก ช 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ประจําป#งบประมาณ 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน (สกอ.)   
ป#งบประมาณ 2555 

 
ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 
วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส(ส4งเสริมการ
อ4าน ด�านคุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับ
นักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปMท่ี 2 จังหวัดชัยนาท 

นายณัฎฐกรณ(   
ปะพาน 

ศึกษาศาสตร( 213,500 6/55 01/04/55 

2 การปรับปรุงหญ�าแพงโกล4าคุณภาพต่ําด�วย
การหมักร4วมกับต�นข�าวโพดฝCกอ4อนต4อคุณค4า
ทางโภชนาการย4อยได�ของวัตถุแห�ง และ
สมรรถภาพทางการผลติของแพะ 

น.ส.แวววรี   
บุญเทียม 

เกษตรและชีวภาพ 460,000 1/55 30/03/55 

3 การพัฒนารูปแบบระบบการผลิตก�าซชีวภาพ
จากมูลแพะฟาร(มแพะนม 

ผศ.สเุมธี   
กิตติพงศ(ไพศาล 

เกษตรและชีวภาพ 460,000 4/55 30/03/55 

4 การเสริมผลติภณัฑ(สารสกัดหยาบใบมะรุมใน
อาหารไก4กระทงต4อสมรรถภาพการผลิตและ
ระบบกลตูาไธโอนท่ีเลีย้งในโรงเรือนระบบป�ด
ของพ้ืนท่ีจังหวัดชัยนาท 

น.ส.สณัฐิตา   
ตังคจิวางกูร 

เกษตรและชีวภาพ 280,000 2/55 30/03/55 
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5 องค(ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพของ
ลําต�นจําปMสิรินธร 

ผศ.รตันา เฉลมิกลิ่น วิทยาศาสตร( 283,500 3/55 27/02/55 

6 การมีส4วนร4วมของชุมชนในการพัฒนาเส�นทาง
วัฒนธรรมท�องถ่ินเพ่ือการท4องเท่ียวอย4าง
ยั่งยืนจังหวัดชัยนาท 

น.ส.สริิกร   
เลิศลัคธนาธาร 

วิทยาการจัดการ 214,000 5/55 01/04/55 

 รวมท้ังสิ้น 1,911,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(สกว.) ประจําป#งบประมาณ 2555 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากการร!วมทุนระหว!าง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สํานกังานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

ป#งบประมาณ 2555 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ ประเภททุน งบประมาณ
รวม 

1 สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพจากราเอนโดไฟต( Curvularia 
geniculata CTOM11 จากต�นระเวียง 
Catunaregam tomentosa และไอโซเลต SMUL2 
จากต�นขันทองพยาบาทSuregada multiflora 
(ระยะเวลา 2 ปM) 

ดร.พรเทพ ชมช่ืน 
คณะวิทยาศาสตร( 

อาจารย( 
รุ4นใหม4 

480,000 

 รวมท้ังสิ้น 480,000 

 
 
 
 
 



 รายงานประจําป
 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม       100 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ที่ลงวารสารจันทรเกษมสาร 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 
ป#ท่ี 18 ฉบับท่ี 34 (มกราคม - มิถุนายน 2555) 

  
ท่ี ช่ือเรื่อง ผู�วิจัย 

บทความวิชาการ 
1 สมรรถนะของอาจารย(สู4ความเปXนเลิศของมหาวิทยาลัย  ผศ.สุภาพร  ตันติสันติสม 

บทความวิจัย 
2 การพัฒนาสื่อท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�สูงอายุใน

กรุงเทพมหานครและจังหวัดแพร4 
นายวรนารถ ดวงอุดม 

3 ปCญหาของผู�ใช�ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส(และแนวทางการ
ปรับปรุงระบบงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุมาลี ถวายสินธุ(  
น.ส.ปราณี จิตรเย็น  
น.ส.กัลญา โปธาคํา  
น.ส.อรทัย พลหงษ( 

4 แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

น.ส.นุชรีย( บวชชุม  
น.ส.ยวงทอง พุ4มแก�ว 

5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ(สินค�าหัตถกรรมชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค4าและ
โปรแกรมระบบฐานข�อมูลการจัดเก็บในการสืบค�นท่ียั่งยืนผ4าน 
เว็บเพจบนระบบเครือข4ายอินเทอร(เน็ต 

ผศ.สมเดช เฉยไสย  
น.ส.สธุาสินีน( บุรีคําพันธุ( 
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6 ผลการจัดกระบวนการเรียนรู�เพศศึกษารอบด�านสําหรับบุคคลวัย
เด็ก  วัยรุ4น และวัยผู�ใหญ4ท่ีมีผลต4อความยับยั้งชั่งใจท่ีสัมพันธ(กับ

พฤติกรรมด�านเพศสัมพันธ( 

ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศ(ธร  
นายฐิติวัสส( สุขปPอม 
 

7 ความหมายและภาพตัวแทนครอบครัวต4างชนชั้นในละครโทรทัศน(ไทย                ผศ.จุไรรัตน(  ทองคําชื่นววิัฒน( 
8 ปCจจัยท่ีมีผลต4อจรรยาบรรณนักวจิัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
นายธิปCตย(   โสตถิวรรณ( 

9 การแก�ไขเพ่ิมเติมกฎมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายเจนพล  ทองยืน 
10 ศักยภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
น.ส.อรุณวดี  ล�อมรื่น 
 

11 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการท4องเท่ียวโดยการมีส4วนร4วม
ของชุมชนและการฝHกอบรมยุวมัคคุเทศก(การท4องเท่ียวในเขต
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

นางนวพร ประสมทอง 

รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 
ป#ท่ี 18 ฉบับท่ี 34 (มกราคม-มิถุนายน 2555) 

  
ท่ี ช่ือเรื่อง ผู�วิจัย 
12 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรเจเนอเรชั่นเอ็กซ(

และบุคลากรเจเนอเรชั่นวาย: ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของการไฟฟPา
ส4วนภูมิภาค 

น.ส.ฉัฐจุฑา นกจันทร( 

13 การศึกษาความสามารถทางพหุปCญญาของเด็กปฐมวัยท่ีได�รับการจัด
กิจกรรมตามรูปแบบพหุปCญญาเพ่ือการเรียนรู�โดยใช�นิทาน 
เปXนสื่อ 

น.ส.กมลวรรณ อังศรีสุรพร 

14 การพัฒนาคู4มือการเรียนรู�อิเล็กทรอนิกส( เรื่องอุตสาหกรรมผ�าไหมไทย นายธนพล ศรีผ4องบํารุง 
15 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส(เรื่อง เครื่องบินเล็ก นายสุรพล กมลงาม 
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คณะผู�จัดทํา 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. ผู�ช4วยศาสตราจารย( ดร.ปCญญา  ธีระวิทยเลิศ ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผู�ช4วยศาสตราจารย(สมเดช   เฉยไสย    รองผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ดร.ชวนิดา   สุวานิช  รองผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวสุดารัตน(       จอมคําสิงห( นักวิจัย ชํานาญการ 
5. นายวิมล    มิระสิงห(  นักวิจัย 
6. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจ�าหน�าท่ีวิจัย 
8. นางสาวยวงทอง   พุ4มแก�ว  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9. นายปฐว ี    ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร( 
 

รวบรวมพิมพ�และออกแบบ 
1. นางสาวสุดารัตน(       จอมคําสิงห( นักวิจัย ชํานาญการ 
2. นายวิมล    มิระสิงห(  นักวิจัย 
3. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจ�าหน�าท่ีวิจัย 
5. นางสาวยวงทอง   พุ4มแก�ว  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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6. นายปฐว ี    ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร( 
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