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ประวัติความเป�นมา ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
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 ได/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/สถาบันราชภัฏ 
จันทรเกษมเปลี่ยนเป-นมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมและมีการปรับเปลี่ยนโครงสร/าง โดยสํานักวิจัย
และบริการวิชาการ 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$และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนท/องถ่ิน 
 4.   ส�งเสริมให/มีการนําผลงานวิจัยไปใช/ประโยชน$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 



 

                           รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
3

1. มีโครงสร/างและระบบบริหารจัดการวิจัยท่ีชัดเจน 
2. พัฒนาบุคลากรด/านการวิจัยให/มีคุณภาพ 
3. มีเครือข�ายงานวิจัยระหว�างสถาบันกับองค$กรอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
4.  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยด/านต�าง ๆ เพ่ือส�งเสริมการวิจัยพ้ืนฐาน วิจัยประยุกต$ 

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

 

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

 

เป+าประสงค� 
1. มีกระบวนการ (นโยบายเชิงรุก) การสร/างนักวิจัยและระบบการวิจัยอย�างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหัวข/อวิจัยให/บูรณาการกับความต/องการของชุมชน/สังคมได/อย�างมีประสิทธิภาพ 
3. สร/างเครือข�ายการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศให/มากข้ึน 
4. สร/างแหล�งบริการวิชาการด/านการวิจัยให/กับชุมชนและท/องถ่ิน 
5. ระบบบริหารงบประมาณเป-นตามนโยบายอย�างเหมาะสม 
6. มีข/อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการให/บริการอย�างครบวงจร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 สร/างนักวิจัยและระบบการวิจัยท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานการวิจัย 
กลยุทธ$ 1.1 จัดระเบียบมีกองทุนวิจัย ระบบประกันคุณภาพและจรรยาบรรณสนับสนุน

กระบวนการทําวิจัยของอาจารย$ 
กลยุทธ$ 1.2 จัดให/มีระบบสนับสนุนการพัฒนาโจทย$วิจัยและการพัฒนาข/อเสนอโครงการและ

ระบบการประเมินคุณภาพในการจัดสรรทุนให/เหมาะสม 
กลยุทธ$ 1.3 สนับสนุนให/มีอาจารย$ นักวิจัยและผู/เชี่ยวชาญท้ังในและต�างประเทศ ให/คําปรึกษา

แนะนําถึงการสร/างหัวข/อวิจัย โครงการวิจัย และการหาแหล�งทุนวิจัย ตลอดจนร�วมทําวิจัย 
กลยุทธ$ 1.4 จัดทําคู�มือแหล�งทุนวิจัย 
กลยุทธ$ 1.5 ฝ&กอบรมนักวิจัยรุ�นใหม�ร�วมกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 

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

บุคลากรนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาอย�างเหมาะสม 
กลยุทธ$ 2.3 จัดการอบรมท่ีเสริมเทคนิคกระบวนการทําวิจัยและสนับสนุนการเขียนบทความทาง

วิชาการให/มีมาตรฐานและเพ่ือการตีพิมพ$สูงข้ึน 
กลยุทธ$ 2.4 สนับสนุนการตีพิมพ$เผยแพร�และการนําเสนอผลงานวิจัย 
กลยุทธ$ 2.5 จัดสรรทุนวิจัยโดยกําหนดหัวข/อให/สอดคล/องกับโครงการพระราชดําริฯ 
กลยุทธ$ 2.6 เชิญชวนอาจารย$ท่ีมีผลงานวิจัยข้ึนทะเบียนนักวิจัยแห�งชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 สร/างความแข็งแกร�งทางการวิจัย และการบริการวิชาการ 
กลยุทธ$ 3.1 จัดทําเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานท้ังภายในและนอกประเทศเพ่ือให/เกิดการ

ถ�ายเทความรู/  
กลยุทธ$ 3.2 ศึกษาความต/องการต�อการบริการวิชาการด/านวิจัยโดยใช/สารสนเทศและเครือข�าย

จัดทําทําเนียบนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ$ 3.3 ส�งเสริมให/นักวิจัยขอทุนอุดหนุนการวิจัย จากแหล�งทุนภายนอก  

 
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการวิจัยคุณภาพ 
 กลยุทธ$ 4.1 จัดระบบบริหารจัดการภายในสถาบัน เพ่ือนําไปสู�การบริหารท่ีดีและตรวจสอบได/ 
 กลยุทธ$ 4.2 ข/อมูลสารสนเทศเข/าถึงง�าย รวดเร็ว ถูกต/อง ทันเวลา และสามารถนําไปใช/ประโยชน$ได/ 
 กลยุทธ$ 4.3 จัดทําทะเบียนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ$ 4.4 จัดทําทําเนียบวิทยากร และ ผู/เชี่ยวชาญสาขาต�าง ๆ 
 กลยุทธ$ 4.5 จัดทําทําเนียบแหล�งทุนวิจัย 
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โครงสร(างการบรหิารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
                
 
                
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ�มงานประสานงานวจิัย 
หัวหน/ากลุ�มงานประสานงานวิจยั 

เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ (1) 

ฝRายบริหารทั่วไป 
เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 

ฝRายนโยบายและแผน 
เจ/าหน/าที่วิเคราะห$นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ  (1) 

สํานักงานผู/อํานวยการ  
หัวหน/าสํานักงานผู/อาํนวยการ   

เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ (1) 

ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ฝRายฐานข/อมูลและประมวลผล 
นักวิชาการคอมพวิเตอร$ ปฏบิัติการ (1) 

กลุ�มงานสารสนเทศการวิจยั 
หัวหน/ากลุ�มงานสารสนเทศการวจิัย 

นักวิชาการคอมพวิเตอร$ ชํานาญการ (1) 

ฝRายติดตามและประเมินผลการวิจยั 
นักวิชาการคอมพวิเตอร$ ปฏบิัติการ (1) 

รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ฝRายบริหาร) 

คณะกรรมการส�งเสริมการวิจัย 

คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยฯ 

รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(ฝRายวิชาการ) 

ฝRายพัฒนาและส�งเสริมงานวิจัย 
นักวิจยั ปฏิบัติการ (1) 

ฝRายเผยแพร�และการนําผลงานวิจยัไปใช/
ประโยชน$ 

เจ/าหน/าที่วิจัย ปฏบิัติการ    (1) 

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

นักวิจยั ชํานาญการ (1) 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝRายวิชาการและวิจัย 

ฝRายประสานทุน 
เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 

ฝRายวิเทศสัมพันธ$ 
เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ (1) 

 



 

                           รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 3 ตําแหน�ง       ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 1 ตําแหน�ง      ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 3 ตําแหน�ง             ปBจจุบันมีอัตรากําลัง 1 ตําแหน�ง 

- รักษาราชการแทนหัวหน/าสํานักงาน (1)             - นักวิชาการคอมพิวเตอร$ (1)       -  นักวิจัย ชํานาญการ (1)     - เจ/าหน/าที่บรหิารงานทั่วไป (1)  
- เจ/าหน/าที่บริหารงานทั่วไป (1)              -  นักวิจัย (1) 
- พนักงานธุรการ (1)              -  เจ/าหน/าที่วิจยั (1)  

 ปBจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนามอีัตรากําลังสายสนับสนุน จํานวน  8  ตําแหน�ง 
 -  ข/าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  2  ตําแหน�ง  (รักษาราชการแทนหัวหน/าสํานักงาน 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. การจัดสรรทุนวิจัย 

2. จัดหาแหล�งเงินทุน สนับสนุนการวิจัย 

3. ประสานงานกับผู/รับทุนและหน�วยงานที่
เกี่ยวกับทุนวิจัย 

4. งานติดตามการทํางานของผู/วิจัย 

5. รายงานความก/าวหน/าของโครงการวิจัย
ต�าง ๆ  
6. งานประสานงานการวิจยักับหน�วยงาน
และบุคลากรต�างประเทศ 

7. ความร�วมมือและความช�วยเหลอืจาก
ต�างประเทศ 

8. แปลเอกสารและร�างโต/ตอบหนังสือ
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. รองศาสตราจารย$ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
2. นางพิมลรัตน$ วนสัณฑ$      รองอธิการบดี ฝRายวิชาการและวิจัย 
3. ผู/ช�วยศาสตราจารย$ ดร.ปBญญา ธีระวิทยเลิศ   ผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. ผู/ช�วยศาสตราจารย$สมเดช        เฉยไสย    รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5. ดร.ชวนิดา    สุวานิช    รองผู/อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 
1. ผู/ช�วยศาสตราจารย$ ดร.ปBญญา ธีระวิทยเลิศ ประธานกรรมการ 
2. ผู/ช�วยศาสตราจารย$สมเดช        เฉยไสย  รองประธานกรรมการ 
3. นายกฤษณ$ธวัช   นพนาคีพงษ$ กรรมการผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
4. นายธเนศ    ต�วนชะเอม       กรรมการผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. ดร.ชวนิดา    สุวานิช  กรรมการ 
6. นายวิมล   มิระสิงห$  กรรมการ 
7. 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 
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เจ(าหน(าท่ีประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. นางสาวสําราญ  เจริญสุขเช/า หัวหน/าการเงิน รก.แทนหัวหน/าสํานักงาน 
2. นางสาวสุดารัตน$ จอมคําสิงห$ นักวิจัย ชํานาญการ  
3. นายวิมล       มิระสิงห$  นักวิจัย 
4. นางสาวภัทรพร  กิจชัยนุกูล เจ/าหน/าท่ีวิจัย 
5. นางสาวกรวิกา       สุทธิโอฬาร เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นางสาวยวงทอง พุ�มแก/ว  เจ/าหน/าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นายปฐวี  ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร$ 
8. นางสาวพัชรี  ยําพันดุง  พนักงานธุรการ 
 

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

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

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

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- ดําเนินการสรรหาและบรรจุบุคคล ดําเนินการเก่ียวกับตําแหน�ง และอัตรา

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

- การออกคําสั่งและประกาศต�างๆ  
1.2  งานคลังและพัสดุ  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ 

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

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

พัสดุท่ีชํารุด  ดูแล รักษาจัดซ�อมบํารุงพัสดุครุภัณฑ$ให/มีสภาพใช/การได/ 
- ดูแลเรื่องกองทุนวิจัย การเก็บรักษาเงินและการทําบัญชี 
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- จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนวิจัย 
 

1.3  งานนโยบายและแผน  มีหน/าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะห$ 
- จัดทําคําของบประมาณ งบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณรายจ�ายจาก

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

โครงการต�างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

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

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

- ศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห$ข/อมูลสถิติเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําวิจัย 

- จัดทํารายงานผลการทดสอบ การวิเคราะห$ เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแก/ไขปBญหา 

- 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 
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- กําหนดมาตรฐานในการวิเคราะห$วิจัย 

- 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/ไขแฟXมข/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-นไปตามเปXาหมาย 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 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได/รับงบประมาณทุนอุดหนุนการวิจัย 
สําหรับการจัดสรรทุนวิจัยให/กับอาจารย$ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยจากแหล�งทุนต�างๆ ท้ังแหล�งทุนภายใน ได/แก� เงินรายได/ของมหาวิทยาลัย และเงิน
งบประมาณแผ�นดิน จากสํานักงบประมาณ และแหล�งทุนภายนอก จากหน�วยงานต�าง ๆ โดยมี
รายละเอียดแยกตามแหล�งทุนดังนี้ 
  
1) งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จําแนกตามแหล$งทุน  
 

แหล$งทุน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
แหล$งทุนภายในมหาวิทยาลัย   
1.1 งบประมาณแผ�นดิน 22 6,403,200 

 1.2 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารย$ 19 1,654,927 
 1.3 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับวิจัยในชั้นเรียน 26 260,000 
 1.4 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับบุคลากร 
      สายสนับสนุน 

10 614,418 

 1.5 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับคณะ 3 489,959 
 1.6 เงินรายได/ของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา 13 57,000 
                              รวม 93 9,479,504 
แหล$งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย   
 1.7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 3 768,333 

รวมท้ังส้ิน 96 10,247,837 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ$นดิน จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร(อยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ 1 368,802 6 
คณะวิทยาศาสตร$ 10 2,816,730 44 
คณะศึกษาศาสตร$ 2 476,333 7 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 4 976,789 15 
คณะวิทยาการจัดการ 2 495,866 8 
ศูนย$การศึกษาจันทรเกษม-ชยันาท 1 250,000 4 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(โครงการบริหารจัดการงานวิจัย) 

2 1,018,680 16 

รวม 22 6,403,200 100 
 

 
 

แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณแผ$นดิน  จําแนกตามคณะ 
 
 
 

1.2 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได(สําหรับอาจารย�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร(อยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  2 222,600 10 
คณะวิทยาศาสตร$ 6 629,212 32 
คณะศึกษาศาสตร$ 1 40,425 5 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 8 627,690 42 
คณะวิทยาการจัดการ 2 135,000 11 

รวม 19 1,654,927 100 
 
 

 
 

แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณจากเงินรายได(  จําแนกตามคณะ 
 
 
 
1.3 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได(สําหรับงานวิจัยในช้ันเรียน จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร(อยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ - - - 
คณะวิทยาศาสตร$ 6 60,000 23 
คณะศึกษาศาสตร$ 1 10,000 4 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 7 70,000 27 
คณะวิทยาการจัดการ 12 120,000 46 

รวม 26 260,000 100 
 

 
 

แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบงบรายได( สําหรับงานวิจัยในช้ันเรียน จําแนกตามคณะ 
 
 
 
 
 
1.4 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได(สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร(อยละ 

สํานักตรวจสอบภายใน 2 73,500 20 
กองคลัง 2 73,500 20 
บัณฑิตวิทยาลัย 1 36,750 10 
สํานักวิทยบริการฯ 2 73,500 20 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 357,168 30 

รวม 10 614,418 100 
 
 

 
 

แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายได(  
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน จําแนกตามสังกัด 

 
 
 
1.5 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายได(สําหรับคณะ จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร(อยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 200,000 41 
คณะวิทยาศาสตร$ 1 200,000 41 
คณะศึกษาศาสตร$ - - - 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ - - - 
คณะวิทยาการจัดการ 1 89,959 18 

รวม 3 489,959 100 
 

 
 

แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณรายได( สําหรับคณะ  จําแนกตามคณะ 
 
 
 
 
 
1.6 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได( สําหรับนักศึกษา จําแนกตามคณะ 
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน ร(อยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  - - - 
คณะวิทยาศาสตร$ 9 45,000 79 
คณะศึกษาศาสตร$ - - - 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ 1 3,000 5 
คณะวิทยาการจัดการ 3 9,000 16 

รวม 13 57,000 100 
 
 

 
 

 
    แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยของนักศึกษา   

จําแนกตามคณะ 
 
 
 
 
 
1.7 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ$นดิน แหล$งทุน สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จําแนกตามคณะ  
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คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

ร(อยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 168,333 22 
คณะวิทยาศาสตร$ - - - 
คณะศึกษาศาสตร$ - - - 
คณะมนุษย$ศาสตร$และสังคมศาสตร$ - - - 
คณะวิทยาการจัดการ 1 500,000 65 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
(เงินบริหารจัดการงานวิจัย) 

1 100,000 13 

รวม 3 768,333 100 
 

 

 
 

    แผนภูมิกราฟแสดงการเปรียบเทียบ งบประมาณแผ$นดิน (สกอ.) จําแนกตามคณะ 
 

สรุปการใช(จ$ายงบประมาณรายจ$ายเงินงบประมาณแผ$นดิน ประจําปJงบประมาณ 2556 
จําแนกตามโครงการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
แผนงาน            ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต             ผลงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
หน$วยงาน           สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

โครงการ งบท่ีได(รับ ใช(ไป คงเหลือ 
ใช(ไป 

ร(อยละ 

โครงการท่ี 1  สนับสนุนและเผยแพร�ผลงานวิจยัสู�
สาธารณชน 

132,000.00 131,703.40   296.60 99.78 

โครงการท่ี 2 นําเสนอผลงานวิจัย ของอาจารย$และ
นักศึกษา 

18,000.00 16,560.00   1,440.00 92.00 

โครงการท่ี 3 บริหารจัดการงานของหน�วยงาน 150,000.00 148,956.17 1,043.83 99.30 
รวมท้ังสิ้น 300,000.00 297,219.57 2,780.43 99.07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการใช(จ$ายงบประมาณรายจ$ายเงินรายได( ประจําปJงบประมาณ 2556 
จําแนกตามโครงการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

แผนงบประมาณ      วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต              ผลงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
หน$วยงาน            สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

โครงการ งบท่ีได(รับ ใช(ไป คงเหลือ 
ใช(ไป 

ร(อยละ 

 โครงการท่ี 1  ประชุมทําแผนและประกัน
คุณภาพภายในสถาบันฯ 

104,700.00 
(จัดสรรเดิม
45,700.00)   

103,721.69 978.31 99.07 

โครงการท่ี 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให/ความรู/ 
เก่ียวกับการวิจัย 

121,000.00 
(จัดสรรเดิม

180,000.00) 

120,914.84 85.16 99.93 

โครงการท่ี 3  จัดทําวารสารจันทรเกษมสาร 
และคู�มือบริหารจัดการงานวิจัย  

180,000.00 178,399.60 1,600.40 99.11 

   โครงการท่ี 4  พัฒนาบุคลากร 40,000.00 20,536.00 19,464.00 51.34 
รวมท้ังสิ้น 445,700.00 423,572.13 22,127.87 95.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการใช(จ$ายงบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได( ประจําปJงบประมาณ 2556 
จําแนกตามโครงการ 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

แผนงบประมาณ   วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ผลผลิต          ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสร/างองค$ความรู/ 
โครงการ         บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
หน$วยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 

โครงการ งบท่ีได(รับ ใช(ไป คงเหลือ 
ใช(ไป 

ร(อยละ 

กิจกรรมท่ี 1  สนับสนุนงานวิจัยสําหรับคณะ 5 คณะ 1,000,000 475,000 525,000 47.50 
กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับนักศึกษา 1,000,000 57,000 943,000 5.70 
กิจกรรมท่ี 3  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับอาจารย$ 3,000,000 2,529,345 470,655 84.31 

รวมท้ังสิ้น 5,000,000 3,061,345 1,9388,655 61.23 

 
 
กิจกรรมในรอบปJ 
 ในรอบป)งบประมาณ พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได/ดําเนินกิจกรรมในด/านต�าง ๆ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการต$าง ๆ  
1.1 ประชุมคณะกรรมการส�งเสริมการวิจัย จํานวน 12 ครั้ง  
 1.2 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 5 ครั้ง 
 1.3 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย/งบประมาณการวิจัย จํานวน 5 ครั้ง 
1.4  ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ$การขอรับทุน คุณสมบัติของ

ผู/รับทุน แนวทางการวิจัย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวิจัย จํานวน 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

14. การอบรม / สัมมนา 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
วัน เดือน ปJ  
ท่ีดําเนินการ 

จํานวนผู(เข(าร$วมของ
มหาวิทยาลัยฯ (คน) 
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2.1 โครงการประชุมวิชาการความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย 

100,000 8-11 พฤศจิกายน 
2555 

17 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เขียนข/อเสนอโครงการวิจัยสําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือขอรับทุนวิจัย  

เรือนไม/ชายคลอง  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

95,300 25-26 ธันวาคม 
2555 

30 

2.3  ประชุมวิชาการโครงการส�งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 1  
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
พิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก 

179,890 21-23 มกราคม 
2556 

29 

2.4 นิทรรศการงาน “วันนักประดษิฐ$” ฮอลล$ 9 ศูนย$แสดงสินค/า
และการประชุมอิมแพค 
เมืองทองธานี อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุร ี

74,000 1-5 กุมภาพันธ$ 
2556 

15 

2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร$การบริหาร
จัดการงานวิจัย ระยะ 5 ป) และจดัทําคู�มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โรงแรมสวนบวกหาด 
จังหวัดเพชรบุร ี

59,000 20-22 มีนาคม 
2556 

12 

2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพการวิจัยสําหรบัอาจารย$ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

ห/องประชุมจันทร$
ประภสัสร$ ช้ัน 5 อาคาร
สํานักงานอธิการบด ี

- 23 สิงหาคม 
2556 

60 

2.7 โครงการการนําเสนอผลงานวิจัย
แห�งชาติ (Thailand Research Expo 
2013) 

ศูนย$ประชุมบางกอกคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร$ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด$ แอท 
เซ็นทรัลเวิลด$ กรุงเทพฯ 

97,500 23-27 สิงหาคม 
2556 

18 

2.8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การพัฒนาข/อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ�นดิน 
ประจําป)งบประมาณ 2558 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 
ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภฏั
จันทรเกษม 

- 26 กันยายน 
2556 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3.   กิจกรรมภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

                           รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
26

 3.1 Research clinic โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาประจํา clinic วิจัย ณ ห/อง
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคลินิกวิจัยออนไลน$ ท่ี http://research.chandra.ac.th 
 3.2  การตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน วันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ได/แก� 

 3.2.1  นายชัชนันท$ อินเอ่ียม  ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  3.2.2  นายสิทธิ วงศ$ทองคํา  กรรมการ 

3.2.3  นางสาวจําลอง รอดแก/ว  กรรมการ 
3.3.4  นางสาวอัจฉรา หัมพานนท$  กรรมการและเลขานุการ  

  

4.  การบริการสารสนเทศการวิจัย 
4.1 การบริการข/อมูลสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันประกอบด/วยข/อมูล

โครงการวิจัย แหล�งทุนวิจัย ครุภัณฑ$วิจัย ผลงานเผยแพร�ของคณาจารย$ บริการข/อมูลการวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แก�ผู/ท่ีสนใจ 

4.2 เว็บไซต$ของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาได/จัดทําและเผยแพร�
ข/อมูลทางเว็บไซต$ โดยข/อมูลในเว็บไซต$ประกอบไปด/วยข/อมูลเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  
อันได/แก� นโยบายหลักด/านการวิจัยและพัฒนา หน/าท่ีความรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย การแบ�ง
ส�วนงาน บุคลากร นอกจากนี้ยังมีข/อมูลโครงการวิจัยท่ีได/รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย แบบฟอร$ม
ต�าง ๆ ท่ีใช/ในข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย และระบบสืบค/นงานวิจัย 

4.3 การจัดทําเอกสารสารสนเทศ ในป)งบประมาณ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาได/
จัดทําเอกสารสารสนเทศจํานวน 2 เล�ม คือ 

4.3.1 รายงานประจําป) 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพร�ตามหน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

4.3.2 วารสารจันทรเกษมสาร ป)ท่ี 19 ฉบับท่ี 36 (มกราคม - มิถุนายน 2556) รวม
บทความวิจัยของคณาจารย$ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เผยแพร�แก�หน�วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ  
 
 
 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง “ ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิป�ญญาท�องถิ่น 
บูรณาการองค"ความรู� สู$การพัฒนาท�องถิ่นอย$างยั่งยืน

วันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

โครงการประชุมวิชาการ  
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิป�ญญาท�องถิ่น 

บูรณาการองค"ความรู� สู$การพัฒนาท�องถิ่นอย$างยั่งยืน ” 
พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  27 

 

 

 

ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิป�ญญาท�องถิ่น : 
 

อาคารสถาบันภาษาและคอมพิวเตอร" 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ือง “ การเขียนข�อเสนอโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ณ เรือนไม�ชายคลอง จังหวัด

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การเขียนข�อเสนอโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

วันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2555  
เรือนไม�ชายคลอง จังหวัดสมทุรสงคราม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  28 

 

 

 

การเขียนข�อเสนอโครงการวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ” 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมวิชาการโครงการส$งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

การประชุมวิชาการโครงการส$งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที่ 

วันที่ 21 - 23 มกราคม พ.ศ.2556 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  29 

 

 

 

คร้ังที่ 1 

 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ เร่ือง 

ณ ฮอลล" 9 ศูนย"

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

โครงการ เร่ือง “ วันนักประดิษฐ" ประจําปD 2556 ” 
วันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ" 2556  

ศูนย"แสดงสินค�าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  30 

 

 

 

เมืองทองธานี  



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ือง “ การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร"การบริหารจัดการงานวิจัย
ระยะ 5 ปD และจัดทําคู$มือการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 20 – 22 

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร"การบริหารจัดการงานวิจัย

ปD และจัดทําคู$มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ” 

22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  31 

 

 

 

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร"การบริหารจัดการงานวิจัย 
 

โรงแรมสวนบวกหาด ชะอํา 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปDการศึกษา 

ณ ห�องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 
 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปDการศึกษา 2555
วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 

ณ ห�องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  32 

 

 

 

2555 

อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ือง “

วันที่ 23 สงิหาคม พ

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การพัฒนาศักยภาพการวิจัย สําหรับอาจารย" 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ” 
สงิหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห�องประชุมจันทร"ประภัสสร" ช้ัน 

อาคารสํานักงานอธิการบด ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  33 

 

 

 

 

ณ ห�องประชุมจันทร"ประภัสสร" ช้ัน 5 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยแห$งชาติ 

ณ ศูนย"ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร" เซ็นทรัลเวิลด"

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยแห$งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013
วันที่ 23 - 27 สงิหาคม 2556 

ศูนย"ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร" เซ็นทรัลเวิลด"
ราชประสงค" กรุงเทพฯ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  34 

 

 

 

Thailand Research Expo 2013) 

ศูนย"ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร" เซ็นทรัลเวิลด" 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เร่ือง “ การพัฒนาข�อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ$นดินประจําปD พ

วันที่ 26 กันยายน 

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาข�อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณแผ$นดินประจําปD พ.ศ. 2558 ” 
กันยายน 2556 ณ ห�องประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  35 

 

 

 

การพัฒนาข�อเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

ห�องประชุมสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 3 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส$งเสรมิการวิจัย ประจําปD 
ณ ห�องประชุมหม$อมหลวง มานิจ ชุมสาย

ช้ัน 

                          รายงานประจําป� 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส$งเสรมิการวิจัย ประจําปD 2556
ห�องประชุมหม$อมหลวง มานิจ ชุมสาย 
ช้ัน 4 อาคารสํานักงานอธิการบด ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  36 

 

 

 

2556 



                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย

ณ ห�องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน
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การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย
/งบประมาณวิจัย 

ณ ห�องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน7 
อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ"การพิจารณารางวัลการวิจัย 
คุณสมบัติผู�ขอรับทุน แนวทางการวิจัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวิจัย

ณ ห�องประชุมบรรจบ พันธุเมธา ช้ัน 
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การประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ"การพิจารณารางวัลการวิจัย 
คุณสมบัติผู�ขอรับทุน แนวทางการวิจัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวิจัย

ณ ห�องประชุมบรรจบ พันธุเมธา ช้ัน 4 
อาคารสํานักงานอธิการบด ี
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การประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ"การพิจารณารางวัลการวิจัย  
คุณสมบัติผู�ขอรับทุน แนวทางการวิจัยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกบัการวิจัย 
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รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�การศึกษา 2555 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

 

1. บทสรุปสําหรับผู+บริหาร 
1.1 ข+อมูลท่ัวไป 

  สถาบันวิจัยและพัฒนามีอัตลักษณ�ท่ีเน�นการบริหารจัดการเรื่องการวิจัย โดยพันธกิจ
หลักจะเน�นการให�การสนับสนุนงานวิจัยแก&อาจารย�และนักศึกษา นโยบายของผู�บริหารจึงเป-นป.จจัย
หลักในการทํางาน จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป2การศึกษา 2555 พบว&า 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีผลคะแนนการประเมินเท&ากับ 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
 

 1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค2ประกอบคุณภาพ 
องค2ประกอบคุณภาพ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค�และแผนดําเนินการ 5 คะแนน ดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 4 การวิจัย 5 คะแนน ดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 5 คะแนน ดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5 คะแนน ดีมาก 
องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ดีมาก 
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน

ประเมิน 
ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานด�านคุณภาพบัณฑิต - - 
2. มาตรฐานด�านการบริหารจัดการอุดมศึกษา   
 ก. มาตรฐานด�านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 5 คะแนน ดีมาก 
 ข. มาตรฐานด�านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 5 คะแนน ดีมาก 
3. มาตรฐานด�านการสร�างและพัฒนาสังคมฐานความรู�และสังคม 
  แห&งการเรียนรู� 

5 คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ดีมาก 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองด+านการบริหารจัดการ 
มาตรฐานอุดมศึกษา คะแนน

ประเมิน 
ผลการประเมิน 

1. ด�านนักศึกษาและผู�มีส&วนได�ส&วนเสีย - - 
2. ด�านกระบวนการภายใน 5 คะแนน ดีมาก 
3. ด�านการเงิน 5 คะแนน ดีมาก 
4. ด�านบุคลากร การเรียนรู� และนวัตกรรม 5 คะแนน ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 5 คะแนน ดีมาก 
  

1.3 จุดเด7น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข+อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแต7ละองค2ประกอบ 
 
องค2ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค2 และแผนดําเนินการ 

จุดเด7น/จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน� และจัดทําแผน รวมท้ังการติดตาม

ตรวจสอบและปรับปรุงแผนได�อย&างสอดคล�องต&อเนื่องและเหมาะสม 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรเผยแพร&นโยบายของผู�บริหารไปยังทุกหน&วยงานในหลายๆ ช&องทาง 

 
องค2ประกอบท่ี 4 การวิจัย   

จุดเด7น/จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบและกลไกการบริหารจัดการท่ีชัดเจน มีประเด็นยุทธศาสตร�

การบริหารอย&างชัดเจน สถาบันมีการเผยแพร&งานวิจัยอย&างต&อเนื่อง ท้ังระดับชาติและระดับท�องถ่ิน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรสนับสนุนนโยบายกิจการวิจัยอย&างต&อเนื่อง ทางด�านบุคลากร ทุนการวิจัย การอบรม 

โดยมีผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านเป-นผู�ร&วมชี้แนะ 
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องค2ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดเด7น/จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการบริหารงานอย&างมีหลักธรรมาภิบาล โดยมีแผนการทํางานท่ี

สอดคล�องกับแผนมหาวิทยาลัย และมีการติดตามการทํางานอย&างต&อเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรมีการวิเคราะห�ความเสี่ยงให�ตรงกับหัวข�อ เช&น ด�านการบริหารจัดการ ด�านงบประมาณ 

และด�านทรัพยากร 
 
องค2ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดเด7น/จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการวางแผนกลยุทธ�และกลยุทธ�การเงินท่ีสอดคล�องกัน โดยมีแนว

ทางการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน มีการรายงานเสนอผู�บริหาร เพ่ือใช�เป-นข�อมูลใน
การตัดสินใจปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป2 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรระบุโครงการลงในแผนปฏิบัติการประจําป2 ให�ครบทุกโครงการตามท่ีได�ระบุไว�ในแผนกลยุทธ� 

 

ข+อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ควรมีการจัดทําแผนปรับปรุง ในกรณีไม&สามารถดําเนินการตามแผนได�ครบถ�วนตามท่ีได�

วางแผนไว�ในแผนกลยุทธ� 
 

องค2ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดเด7น/จุดแข็ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดวางระบบและกลไกได�อย&างมีแบบแผน และมีนวัตกรรมด�าน

การวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ได�จริง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการประเมินผลและจัดทําแผนการประกันท่ีเหมาะกับบุคลากรของสถาบัน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตามองค2ประกอบคุณภาพ 

 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ7งช้ีตามองค2ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ7งชี้คุณภาพ เปAาหมาย 
ผลการดําเนินงาน1 

คะแนน 
ประเมินตนเอง 

คะแนนประเมนิ 
โดยคณะกรรมการ 

(เกณฑ2 สกอ.) 

หมายเหตุ (เหตุผล
ของการประเมินท่ีต7าง
จากท่ีระบุใน SAR) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ2(% 
หรือสัดส7วน) ตัวหาร 

ตัวบ&งช้ีท่ี 1.1 5 ข�อ 8 ข�อ (1,2,3,4,5,6,7,8) 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ&งช้ีท่ี 4.1 5 ข�อ 8 ข�อ (1,2,3,4,5,6,7,8) 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ&งช้ีท่ี 4.2 3 ข�อ 5 ข�อ (1,2,3,4,5) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ&งช้ีท่ี 4.3 30,000 บาท/คน 
325,824 108,608

บาท/คน 
5 คะแนน 5 คะแนน 

 
3 

ตัวบ&งช้ีท่ี 7.1 5 ข�อ 7 ข�อ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ&งช้ีท่ี 7.4 4 ข�อ 6 ข�อ (1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ&งช้ีท่ี 8.1 5 ข�อ 7 ข�อ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน 5 คะแนน  
ตัวบ&งช้ีท่ี 9.1 5 ข�อ 9 ข�อ (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบ&งช้ี สมศ.ท่ี 15 
ค&าคะแนน 

การประเมิน 4.00 
ค&าคะแนนผล 

การประเมิน 5.00 
5.00 5.00 

นําคะแนนที่ได�จาก 23 ตัวบ&งชี้ 
ของ สกอ. มาเฉลี่ยและบันทึก
ไว� 

1 ให�ระบุเป-นตัวเลขท่ีสอดคล�องกับเกณฑ�ท่ีใช�ประเมินสําหรับตัวบ&งช้ีน้ันๆ เช&น ระบุเป-นค&าร�อยละ หรือระบุเป-นสัดส&วนหรือระบุเป-น
คะแนน หรือระบุเป-นจํานวน หรือระบุเป-นข�อ 
 

ตาราง ป.2  ผลการประเมินตามองค2ประกอบคุณภาพ 

องค2ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร&งด&วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องค�ประกอบท่ี 1 - 5.00 (1.1) - 5.00 ดีมาก  
องค�ประกอบท่ี 4 5.00 (4.3) 5.00 (4.1, 4.2) - 5.00 ดีมาก  
องค�ประกอบท่ี 7 - 5.00 (7.1, 7.4) - 5.00 ดีมาก  
องค�ประกอบท่ี 8 - 5.00 (8.1) - 5.00 ดีมาก  
องค�ประกอบท่ี 9 - 5.00 (9.1) - 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ 
ของทุกองค2ประกอบ 

5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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ตาราง ป.3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

องค2ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร&งด&วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1  ด�านคุณภาพ
บัณฑิต 

- - - - - 
 

มาตรฐานท่ี 2  ด�านการบริหาร
จัดการ 

     
 

  ก. ด�านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

- 
5.00 (1.1, 7.1, 

7.4, 8.1, 9.1) 
- 5.00 ดีมาก 

 

  ข. ด�านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 5.00 (4.3) 5.00 (4.1) - 5.00 ดีมาก 

ไม&นําตัวบ&งช้ี 
สมศ.ท่ี 15 
มาคํานวณ 

มาตรฐานท่ี 3  ด�านการสร�างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู�และสังคม 
แห&งการเรียนรู� 

- 5.00 (4.2) - 5.00 ดีมาก 
 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 
 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก - ดีมาก   
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ตาราง ป.4  ผลการประเมินตามมุมมองด+านการบริหารจัดการ 

มาตรฐานอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร&งด&วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. ด�านนักศึกษาและผู�มสี&วนได�ส&วน
เสีย 

- - - - -  

2. ด�านกระบวนการภายใน - 
5.00 (1.1, 4.1, 

7.1, 7.4, 9.1) 
- 5.00 ดีมาก 

ไม&นําตัวบ&งช้ี 
สมศ.ท่ี 15 
มาคํานวณ 

3. ด�านการเงิน 5.00 (4.3) 5.00  (8.1) - 5.00 ดีมาก  
4. ด�านบุคลากรการเรียนรู�และ
นวัตกรรม 

- 5.00 (4.2) - 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ของทุกมุมมอง 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก - ดีมาก   
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ตาราง ป.5  ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุงเร&งด&วน 
1.51-2.50 การดําเนินงานต�องปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช� 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานด�านศักยภาพและ 
    ความพร�อมในการจัดการศึกษา 
    (1) ด�านกายภาพ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

    (2) ด�านวิชาการ - - - - -  
    (3) ด�านการเงิน - 5.00 (8.1) - 5.00 ดีมาก  

    (4) ด�านการบริหารจัดการ - 
5.00 (1.1, 7.1, 

7.4, 9.1) 
- 5.00 ดีมาก 

ไม&นําตัวบ&งช้ี 
สมศ.ท่ี 15 
มาคํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ,งชีข้องมาตรฐานที่ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

2. มาตรฐานด�านการดาํเนินการตาม 
    ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
    (1) ด�านการผลิตบัณฑิต 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

    (2) ด�านการวิจัย 5.00 (4.3) 5.00 (4.1, 4.2) - 5.00 ดีมาก  
    (3) ด�านการให�บริการทาง
วิชาการ 
        แก&สังคม 

- - - - -  

    (4) ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและ 
        วัฒนธรรม 

- - - - -  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ,งชีข้องมาตรฐานที่ 2 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ7งชี้ 
ของทุกมาตรฐาน 

5.00 5.00 - 5.00 
ดีมาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก - ดีมาก   
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สรุปจุดเด7น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข+อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตามองค2ประกอบคุณภาพของ สกอ. 

 

องค2ประกอบ จุดเด7น/จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข+อเสนอแนะในการปรับปรุง 
องค�ประกอบท่ี 1      สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ

กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน�  และ
จัดทําแผน รวมท้ังการติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุงแผนได�อย&าง
สอดคล�องต&อเน่ืองและเหมาะสม 

     ควรเผยแพร&นโยบายของ
ผู�บริหารไปยังทุกหน&วยงานใน
หลายๆ ช&องทาง 

- - 

องค�ประกอบท่ี 4      สถาบันวิจัยและพัฒนามี
ระบบและกลไกการบริหาร
จั ดการ ท่ี ชัด เ จน  มี ป ระ เด็ น
ยุทธศาสตร�การบริหารอย&าง
ชัดเจน สถาบันมีการเผยแพร&
งานวิจัยอย&างต&อเน่ือง ท้ังระดับ 
ชาติและระดับท�องถ่ิน 

     ค ว ร ส นั บ ส นุ น น โ ย บ า ย
กิ จ ก า ร วิ จั ย อ ย& า ง ต& อ เ น่ื อ ง 
ทางด�านบุคลากร ทุนการวิจัย 
การอบรม โดยมีผู� เ ช่ียวชาญ
เฉพาะด�านเป-นผู�ร&วมช้ีแนะ 

- - 

องค�ประกอบท่ี 7      สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
บริหารงานอย&างมีหลักธรรมาภิ
บาล โดยมีแผนการทํางานท่ี
สอดคล�องกับแผนมหาวิทยาลัย 
และมีการติดตามการทํางาน
อย&างต&อเน่ือง 

     ควรมีการวิเคราะห�ความ
เสี่ยงให�ตรงกับหัวข�อ เช&น ด�าน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  ด� า น
งบประมาณและด�านทรัพยากร 

- - 

องค�ประกอบท่ี 8      สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
วางแผนกลยุทธ�และกลยุทธ�
การเงินท่ีสอดคล�องกัน โดยมี
แนวทางการจั ด ทํ าและการ
จัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน มี
การรายงานเสนอผู�บริหาร เพ่ือ
ใช� เป-นข�อมูลในการตัดสินใจ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป2 

     ควร ระ บุ โ คร งกา รล ง ใน
แผนปฏิบัติการประจําป2 ให�ครบ
ทุกโครงการตามท่ีได�ระบุไว�ใน
แผนกลยุทธ� 

-      คว รมี ก า ร จั ด ทํ าแผน
ปรับปรุง ในกรณีไม&สามารถ
ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น ไ ด�
ครบถ�วนตามท่ีได�วางแผนไว�
ในแผนกลยุทธ� 

องค�ประกอบท่ี 9      สถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
จัดวางระบบและกลไกได�อย&างมี
แบบแผน และมีนวัตกรรมด�าน
การวิจัยท่ีสามารถนําไปใช�ได�จริง 

     ควรมีการประเมินผลและ
จัดทําแผนการประกันท่ีเหมาะ
กับบุคลากรของสถาบัน 

- - 

 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            47474747    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            48484848    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ!นดิน 

ประจําป#งบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2556 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            49494949    

 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ� ม
จุลินทรีย�ท่ีเป�นประโยชน�และด"วงผิวดินของ
ระบบนิเวศเกษตร  อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา ระยะท่ี 3 

ผศ.โกเมนทร�  บุญเจือ 
น.ส.ศศิธร หาสิน 

368,802 
 

7/56 01/11/55 

 รวมท้ังสิ้น 368,802   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2556 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            50505050    

 

คณะวิทยาศาสตร� 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช"เกมส�เป�น
ฐานร�วมกับการใช"กิจกรรมแบบศูนย�การเรียน
ออนไลน�ผ�านอุปกรณ�เคลื่อนท่ีแบบแท็บเล็ต
สําหรับครูสายปฏิบัติการสอน 

นายเขมพันธ� ขันธ�ธนโภคา 420,000 
 

1/56 01/11/55 

2 การพัฒนาระบบการจัดการตารางและ 
สายการแข�งขันกีฬาเทควันโด 

นายกิตติมศักดิ์ ในจิต 336,000 
 

2/56 01/11/55 

3 การพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากนํ้ามัน
หอมระเหยจากพืชวงศ�กะเพรา 

ผศ.เยีย่มศิริ มณีพิสมัย 
รศ.ทพญ.เพชรตัน� ไกรวพันธุ�

น.ส.เพลินพิศ ยะสินธ์ิ 

326,550 3/56 01/11/55 

4 การพัฒนาศูนย�การเรียนรู"แบบบูรณาการท่ีอยู�
อาศัยเก่ียวกับพลังงานทางเลือกเพ่ือลดภาวะ
โลกร"อน และแก"ปDญหาภัยนํ้าท�วมของชุมชน 
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.สมเดช เฉยไสย 
ผศ.สเุมธี กิตติพงศ�ไพศาล 

นายสุภิชาติ เจนจิระปDญญา 
น.ส.สุธาสินีน� บุรีคําพันธุ� 

422,100 
 

4/56 01/11/55 

5 การศึกษาคุณสมบัติของจีโอพอลิเมอร�จาก       
เถ"าลอยท่ีบ�มด"วยคลื่นไมโครเวฟ 

นายสุภิชาต ิเจนจิระปDญญา 
ผศ.ดร.อุบลลักษณ� รตัน�ศักดิ ์

217,980 
 

5/56 01/11/55 

6 สภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดและฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของเบต"า-กลูแคนจากรําข"าว 

ดร.พัตราพร จอมเมืองบุตร 
 

178,500 6/56 01/11/55 

7 การปรับปรุงคุณสมบัติของแก"วซิงค�บิสสมัท
บอเรตท่ีเจือธาตุหายาก 

ดร.ภาณุวัฒน� ซิมะลาวงค� 
ผศ.ดร.จักรพงษ� แก"วขาว 

263,550 12/56 01/11/55 

8 การวิเคราะห�สารพิษตกค"างในผักโดยใช"            
การประมวลภาพ 

นายนิยม สุทธหลวง 
นายกรวีร� ว�องวิทย�การ 

186,900 13/56 01/11/55 

9 การพัฒนาชุดให"ความรู"ผู"ปกครองเพ่ือส�งเสริม
พฤติกรรมการรู"หนังสือของเด็กก�อนวัยเรียน 

รศ.ดร.ศรดุา ปDญญาโรจน�รุ�ง 
 

99,750 
 

14/56 01/11/55 

10 พรรณไม"วงศ�กระดังงาชนิดใหม�ของโลก:          
ผลความเป�นพิษของมหาพรหมราชินีต�อ
เซลล�มะเร็งเพาะเลี้ยงจากมนุษย� 

ผศ.รตันา เฉลมิกลิ่น  
ผศ.นันทวรรณ บัวรา 
นายเมธี รุ�งโรจน�สกุล 

นายพัฒนพงศ� จินดามงคล 
ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ� 

365,400  
 

17/56 01/04/56 

 รวมท้ังสิ้น 2,816,730   

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2556 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            51515151    

 

คณะศึกษาศาสตร� 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การวิจัยเ พ่ือการพัฒนานักวิจัยภาครัฐใน
ท"องถ่ินจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.ปDญญา  ธีระวิทยเลิศ 
ผศ.ดร.จุไรรัตน� ทองคําช่ืนวิวัฒน� 

ดร.ชวนิดา สุวานิช 

345,240 
 

11/56 01/11/56 

2 การพัฒนารูปแบบการสอนด"วยการช้ีนําตนเอง
เพ่ือเสริมสร"างทักษะการเรียนรู"ตลอดชีวิต
สําหรับครูวิชาชีพ 

ผศ.ดร.สรุางค�  ธรรมโวหาร 
น.ส.สริินพร บ"านแสน 

น.ส.สุวิชา วันสดุล 

131,093 
 

15/56 01/11/56 

 รวมท้ังสิ้น 476,333   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2556 

คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            52525252    

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือการเยียวยาและ
ช� วย เหลื อผู" ท่ี ไ ด" รั บความ เสี ยหายจากภั ย
ธรรมชาติ 

นายกรณัท  สร"อยทอง 
นายอัครเดช มณีภาค 
น.ส.นฤมล ชมโฉม 

148,596  
 

9/56 01/11/56 

2 มาตรการทางกฎหมายในการปOองกันและ
ปราบปรามการเล�นพนันออนไลน�ท่ีผิดกฎหมาย
ในประเทศไทย 

นายอัครเดช  มณีภาค 
น.ส.นฤมล ชมโฉม 

191,877  
 

10/56 01/11/56 

3 การสร"างและการพัฒนารูปแบบการเรียน         
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือสร"างศักยภาพและ
ความร�วมมือระหว�างประเทศในกลุ�มอาเซียน 

นางสาวชนัฏา  โสมณวัฒน� 
น.ส.ปาริชาต ฉิมคล"าย 

Ms. Truonq Thuy Duong 
 

386,316 
 

16/56 01/11/56 

4 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ�สินค"าการเกษตร
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข�งขันท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร"างสรรค� 

ผศ.ประชิด  ทิณบุตร  
นายฐปนนท� อ�อนศรี 
น.ส. เกวรินทร� พันทวี        

250,000  
 

20/56 10/07/56 

 รวมท้ังสิ้น 976,789   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            53535353    

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาคู�มือการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพในเขต
ภาคใต"ฉบับการ�ตูนภาษาต�างประเทศ 

นางสาวสิริกร เลิศลัคธนาธาร 250,866 
 

8/56 01/11/55 

2 การพัฒนาการตลาดและการท�องเท่ียวของ
ธุรกิจชุมชนสู� วิสาหกิจชุมชนเ พ่ือส�งเสริม           
การท�องเท่ียวอย�างยั่ งยืน ในอําเภอหันคา  
จังหวัดชัยนาท 

นางสาวนิสา บุญทะสอน  
ผศ.ดร.สดุารตัน� มานะ 
ผศ.ดร.บังอร พลเตชา 

  245,000  
 

19/56 10/07/56 

 รวมท้ังสิ้น 495,866   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2556 

ศูนย�การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี วันท่ีทํา



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            54545454    

 

สัญญา สัญญา 
1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมเพ่ือสร"าง

ความเข"มแข็งของชุมชนดอนอรัญญิก ตําบล
แพรกศรีราชา  อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน� 
น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล 

น.ส.วิลาสินี ซูทอง 

 

250,000  
 

18/56 01/07/56 

 รวมท้ังสิ้น 250,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน   
ป#งบประมาณ 2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            55555555    

 

1 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม (จัดสรรไว"สําหรับเผยแพร�ผลงานวิจัย) 

ผศ.ดร.ปDญญา  ธีระวิทยเลิศ 
 

640,320 
 

2 โครงการพัฒนาความรู"ด"านการวิจยัให"แก�อาจารย�และ
เจ"าหน"าท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.ปDญญา  ธีระวิทยเลิศ 
 

378,360 

 รวมท้ังสิ้น 1,018,680 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            56565656    

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได� สําหรับอาจารย� 

ประจําป#งบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�   
ป#งบประมาณ 2556 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนากระบวนการลอกเน้ือมะขาม น.ส.จันทร�จริา พิมพาเรียน 117,600 7/56 01/03/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            57575757    

 

2 ผลของการเสริมสารสกัดหยาบจากเปลืองมงัคุด
ในนํ้าดื่มของนกกระทาไข�ต�อสมรรถภาพ           
การผลิตภาวะเครียด ความสามารถการต"าน
สารอนุมูลอิสระในร�างกาย ปริมาณนํ้าตาลใน
เลือดและระดับคอเลสเตอรอลในไข�แดง 

ผศ.สเุมธี  กิตติพงศ�ไพศาล 
น.ส.แวววรี บุญเทียม 

 

105,000 
 

26/56 28/02/56 

 รวมท้ังสิ้น 222,600   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�   
ป#งบประมาณ 2556  
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 แนวปฏิบัติท่ีดีเลิศด"านสิ่งแวดล"อมสรรค�สร"าง ดร.ดวงพร ประเสริฐสรรพกิจ 63,000 1/56 01/01/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            58585858    

 

และพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางท่ี
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบระบบขนส�ง
มวลชนเพ่ือการพัฒนาเมืองยั่งยืน : กรณีศึกษา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

นางสุกานดา สารน"อย 
นางสาวสุพรรณี ปลัดศรีช�วย 

 

2 การพัฒนารูปแบบผนังกระจกของอาคาร
ประหยัดพลังงานสําหรับประเทศไทย 

นายจรลั  รัตนโชตินันท� 
นายพิธาน ไพโรจน� 

 

199,500 
 

8/56 28/02/56 

3 การ ศึกษารงคเลขของกราฟเ ช่ือมต�อ เ พ่ือ       
การประยุกต�ใช"ในวิชาทฤษฎีกราฟ 

น.ส.สภุาภรณ�  สดวกด ี
 

42,262 
 

9/56 01/03/56 

4 การเพาะเห็ดตีนแรด (Tricholoma crassom 
(Berk) Sacc.) สายพันธุ� มจษ 1 เพ่ือเป�น          
สายพันธุ�การค"า 
 
 

นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 
นายสยาม อรุณศรีมรกต 
น.ส.อนงคณ� หัมพานนท� 

 
 

130,200 
 

10/56 01/03/56 

5 การพัฒนาตัวแบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบ
ผสมผสานเ พ่ือพิจารณาเทียบโอนรายวิชา            
ด"วยเทคนิคการให"เหตุผลโดยใช"กรณีเป�นฐาน
ร�วมกันกับการถ�วงนํ้าหนัก 

ดร.จามรกุล เหล�าเกียรติกุล 
นายวุฒินันท� บุญโพธ์ิ 

 

78,750 
 

25/56 01/03/56 

6 การอนุรักษ�พันธุกรรมพืชในคัมภีร�ยาสมุนไพร
โบราณ  กรณีศึกษา บ"านดอนอรัญญิก ตําบล
แพรกศรีราชา อําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 

นายพิสุทธ์ิ  พวงนาค 
 

115,500 
 

34/56 01/03/56 

 รวมท้ังสิ้น 629,212   

 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�   
ป#งบประมาณ 2556  
คณะศึกษาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การศึกษาความสัมพันธ�ของปDจจัยท่ีส�งผลต�อ
พฤติกรรมการเรียนรู"ด"วยตนเองของนักศึกษา 

ผศ.ดร.อดิพล เปhยทอง 
นางเยาวภา โชติวิชัย 

40,425 
 

2/56 28/12/55 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            59595959    

 

คณะศึกษาศาสตร�  มหา วิทยาลั ย ราชภั ฏ          
จันทรเกษม 

นางศุภพิชญ� ประเสริฐนู 

 รวมท้ังสิ้น 40,425   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�   
ป#งบประมาณ 2556 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู"ด"วยตนเองของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุจินดา  ประเสริฐ 
 

40,425 
 

28/56 14/03/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            60606060    

 

2 การออกแบบการจัดการเรียนรู"อิงกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ืออุตสาหกรรม          
การโรงแรมสําหรับระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 

นางปjยจิตร สังข�พานิช 
นางลักษณา ยานํ้าทอง 

 

78,750 
 

29/56 01/03/56 

3 การส�งเสริมและพัฒนาภูมิปDญญาผ"าปDกสไบมอญ น.ส.อรวรรณ เช้ือน"อย 126,000 30/56 01/03/56 
4 สตรีทัศน�ในนวนิยายจีนเรื่อง “บ"าน” ของปาจิน น.ส. ภัทรวด ีตรัยท่ีพ่ึง 39,900 31/56 02/04/56 
5 การวางแผนการแก"ไขปDญหาความยากจนโดย          

การวิเคราะห�ปDจจัยท่ีส�งผลต�อระดับความยากจน       
เชิงพ้ืนท่ี  ด"วยข"อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร�  
กรณีศึกษาอําเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท 

นางสุกานดา สารน"อย 
น.ส.สุพรรณี ปลัดศรีช�วย 

 

115,500 
 

32/56 01/03/56 

6 การคุ"มครองแรงงานนักศึกษาท่ีทํางานบางช�วงเวลา : 
กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.เบญจวรรณ ธรรมรัตน� 
นางพัชมณ ใจสอาด 

105,000 
 

35/56 05/04/56 

7 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด"านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพ่ือเตรียม
ความพร"อมในการเข"าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

รศ.ดร.ชนิดา ม�วงแก"ว 
 

47,250 
 

36/56 01/03/56 

8 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการสูบบุหรี่ใน
สถานศึกษา 

นางพัชมณ ใจสะอาด 
น.ส.เบญจวรรณ ธรรมรัตน� 

74,865 
 

37/56 01/04/56 

 รวมท้ังสิ้น 627,690   

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�   
ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 กลยุทธ�การสื่อสารกับการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการส�งเสริมการเรียนรู"จากศูนย�
การเรียนรู"ในเขตจตุจักร  

ผศ.ดร.จุไรรัตน� ทองคําช่ืนวิวัฒน� 
ผศ.ดร.ปDญญา ธีระวิทยเลิศ 

 

105,000 
 

4/56 17/12/55 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            61616161    

 

2 กําลังขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.อาจารยี� ประจวบเหมาะ 
นางปรางค�มณี เดชคุ"ม 

30,000 
 

6/56 01/03/56 

 รวมท้ังสิ้น 135,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            62626262    

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยในช้ันเรียน 

จากงบรายได� ประจําป#งบประมาณ 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในช้ันเรียน)  

 ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ผลของการใช"บทเรียนออนไลน� รายวิชาการ
อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า สื่ อ บ น เ ว็ บ เ รื่ อ ง            
การออกแบบเว็บเพจท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิทาง            
การเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี

นายกิตติมศักดิ ์ในจิต 
 

10,000 46/56 01/08/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            63636363    

 

มัลติมีเดีย ปhการศึกษา 1/2556 

2 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการ
คณิตศาสตร�ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร� 
มหา วิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโดยการ
เสริมสร"างความรู"พ้ืนฐานจากบทเรียนโปรแกรม 

น.ส.สภุาภรณ� สดวกด ี
 

10,000 47/56 31/08/56 

3 การศึกษาผลของการใช"สื่อการเรียนรู"บนอุปกรณ�
สื่อสารแบบพกพา เรื่อง การเรนเดอร�พ้ืนผิววัตถุ
แบบเสมือนจริงด"วย V-Ray ในรายวิชาโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับงานสามมติในการเสริมสร"าง
ทักษะการสร"างภาพเสมือนจริง 

นายเขมพันธ� ขันธ�ธนโภคา 
 

10,000 48/56 29/07/56 

4 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการใช"งานโปรแกรม
ออกแบบวงจรดิจิตอลประกอบการสอนสําหรับ
นักศึกษา ท่ีลงทะ เ บียนในราย วิชาดิจิตอล
อิเล็กทรอนิกส� ภาคเรียนท่ี 1/2556 

นายอภิชาต ิหาจัตุรัส 
 

10,000 49/56 00/08/56 

5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการเรียน
จากการใช"แผนผังแนวคิดสรุปเน้ือหาในรายวิชา
ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารของ
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร�ช้ันปh ท่ี 3            
ปhการศึกษา 1/2556 

ผศ.นัทญา จะเรยีมพันธ� 
 

10,000 50/56 01/07/56 

6 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาดอกไม"สดและ
ใบตอง โดยใช"วิธีการสอนแบบเพ่ือนช�วยเพ่ือน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร� ช้ันปhท่ี 1 
ปhการศึกษา 1/2556 

น.ส.วิธิดา สิริทรัพย�เจรญิ 
 

10,000 51/56 01/07/56 

 รวมท้ังสิ้น 60,000   

 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในช้ันเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2556 
คณะศึกษาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ผลของการใช"รูปแบบการจัดการเรียนรู"แบบ
ร�วมมือ โดยใช"เทคนิค LT ท่ีมีต�อความ 
ฉลาดทางอารมณ�ของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา 
จิตวิทยาสําหรับคร ูภาคเรียนท่ี 1/56 

นายฐิติวัสส� สุขปOอม 
 

10,000 38/56 01/08/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            64646464    

 

 รวมท้ังสิ้น 10,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในช้ันเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2556 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรจีนโดยใช"
ชุดฝpกการเขียนตัวอักษรจีน 

น.ส.สาทิสรตัน� สินธุธาน 
 

10,000 14/56 01/03/56 

2 สํารวจข"อผิดพลาดในการแปลภาษาอังกฤษเป�น
ภาษาไทยท่ีมักพบเจอจากผู"เรียนในรายวิชาการ

น.ส.ปาริชาต ิฉิมคล"าย 
 

10,000 27/56 01/03/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            65656565    

 

แปลภาษาอังกฤษธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

3 การศึกษาผลการใช"ชุดฝpกการออกเสียงวรรณยุกต�
ภาษาจีนสําเร็จรูปในรายวิชาCHIN2202 การฟDง
และการพูดภาษาจีน 2 ของนักศึกษาช้ันปhท่ี 2 
สาขาวิชาภาษาจีน 

นายภูเศรษฐ� เพชรสุขศิร ิ
 

10,000 52/56 25/07/56 

4 การพัฒนาบทเรียนการอ�านภาษาฝรั่งเศสอิงกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห�งประเทศไทย เรื่อง ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนของนักศึกษา วิชาเอกภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

นางปjยจิตร สังข�พานิช 
 

10,000 53/56 31/07/56 

5 ผลการ ใช" กิจกรรมการอ� านบทความ ท่ีมีต� อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการกําหนดคําค"นใน
รายวิชาการจัดเก็บและค"นคืนสารสนเทศของ
นักศึกษาช้ันปhท่ี 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�
ภาคเรียนท่ี 1 ปhการศึกษา 2556 

น.ส.วาทินี นิลงาม 
 

10,000 54/56 01/08/56 

6 ผลการใช"กิจกรรมทัศนศึกษา ท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง ส�วนประสมทางการตลาด  
ในรายวิชาการตลาดสารสนเทศ ของนักศึกษาช้ันปh
ท่ี 3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร� มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนท่ี 1 ปhการศึกษา 
2556 

น.ส.นิรมล  ชอุ�ม 
 

10,000 55/56 01/08/56 

 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในช้ันเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2556 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู"โดยใช"แบบฝpกทักษะ
ท่ีมีต�อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การลงรายการ
สารสนเทศด"วยเครื่องคอมพิวเตอร� (MARC) ใน
รายวิชาการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศของ
นักศึกษาช้ันปhท่ี 3 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร�

น.ส.กัญจนพร บุญมั่น 
 

10,000 56/56 01/08/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            66666666    

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาคเรียนท่ี 1 ปh
การศึกษา 2556 

 รวมท้ังสิ้น 70,000   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในช้ันเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การใช"ชุดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชา HRDM4201 การบริหารโครงการฝpกอบรม 
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

ดร.ปรางค�มณ ีเดชคุ"ม 
 

10,000 11/56 01/03/56 

2 การใช"เครือข�ายสังคมออนไลน�ท่ีมีผลต�อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู"วิชาการจัดการออกแบบฐานข"อมูล
เพ่ือการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 

น.ส.นันทินี  สุดโททอง 
 

10,000 12/56 01/03/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            67676767    

 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            
จันทรเกษม 

3 การใช"กรณีศึกษาเพ่ือสร"างความเข"าใจในช้ันเรียน 
เ พ่ือเ พ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ�โครงการ 

นายสิริพัฒน�  เสวิกุล 
 

10,000 13/56 01/03/56 

4 ผลการจัดการเรียนรู"ด"วยการใช"กรณีศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยนในราย วิชาการ เป�น
ผู"ประกอบการของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
จันทรเกษม 

น.ส.ศรินทร�  ขันติวัฒนะกุล 
 

10,000 15/56 01/03/56 

5 ผลของการใช"กระบวนการเรียนรู"แบบกลุ�มร�วมมือ
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาทฤษฎี
องค�การของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.อาจารยี� ประจวบเหมาะ 
 

10,000 16/56 01/03/56 

6 การสร"างข"อสอบวัดความรู"พ้ืนฐานด"านคอมพิวเตอร�
เพ่ือจัดกลุ�มผู"เรียน รายวิชา BCOM 1701 หลักการ
เขียนโปรแกรมเบ้ืองต"น 

นายสุรชาต ิบัวชุม 
 

10,000 39/56 17/07/56 

7 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาทักษะใช"
ซอฟต� แวร� ด" านมัลติ มี เดี ยของ นักศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร� มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม           
โดยใช"วิธีการสอนแบบร�วมมือ 

นางสาวเล็กฤทัย ขันทองชัย 
 

10,000 40/56 25/07/56 

 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (วิจัยในช้ันเรียน)  
 ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

8 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบริหารโครงการ
ซอฟต�แวร�ทางธุรกิจของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร�
ธุรกิจท่ีได"รับจากการจัดการเรียนรู"แบบร�วมมือ 

นางสาวภัทรมน กล"าอาษา 
 

10,000 41/56 17/07/56 

9 ผลของการใช"ระบบอีเลิร�นน่ิงในรายวิชาการจัดการ
พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 

นางสาวโอปอ กลับสกุล 
 

10,000 42/56 17/07/56 

10 การสอนโดยใช"กิจกรรมเกมท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการ
เข"าช้ันเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการจัดกิจกรรม

นายสิทธิ วงศ�ทองคํา 
 

10,000 43/56 01/08/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            68686868    

 

ทางการตลาด 

11 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิในการใช"กรณีศึกษาการสอน
การวิเคราะห�ตัวแปรในการวิจัยในวิชาวิจัยวิทยา
ทางการเงินและการธนาคาร 

นายสิริพัฒน� เสวิกุล 
 

10,000 44/56 01/08/56 

12 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา
เครือข�ายและการสื่อสารข"อมูลธุรกิจท่ีเรียนโดย
รูปแบบการสอนแบบร�วมมือของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร�ธุรกิจช้ันปhท่ี 3 

นายสุรเชษฐ� จันทร�งาม 
 

10,000 45/56 24/07/56 

 รวมท้ังสิ้น 120,000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            69696969    

 

ภาคผนวก ง 
รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากงบประมาณรายได� ป# 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน   

ป#งบประมาณ 2556 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

น.ส.รัชฏาภรณ� สนเนตร� 

น.ส.ชยาภา อัตชู 
 

สํานักตรวจสอบ
ภายใน 

36,750 
 

24/56 01/03/56 
 

2 การพัฒนาคู�มือการบริหารจัดการความเสี่ยง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชยาภา อัตชู 
น.ส.รัชฏาภรณ� สนเนตร� 

สํานักตรวจสอบ
ภายใน 

36,750  
 

23/56 01/03/56 

3 แนวทางการควบคุมภายในระบบบัญชีและ
การเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ          
จันทรเกษม 

นายอนุวัฒน� ภักด ี
 

กองคลัง 
 

36,750 21/56 01/03/56 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            70707070    

 

4 สภาพปDญหาและแนวทางการบริหารงาน
เอกสารของกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

น.ส.ขจรจิตร ธํารงวิศว 
น.ส.จันทร�เพ็ญ วงศ�เสนา 

 

กองคลัง 
 

36,750 33/56 01/04/56 

5 การพัฒนาแนวทางการเร�งรัดการทําภาค
นิพนธ�และวิทยานิพนธ�สําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ณาตยา มาเมืองกล 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

36,750 18/56 01/03/56 

6 การพัฒนาคู�มือการซ�อมบํารุ งและรักษา
หนังสือของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางผกา มันดินแดง 
นายสหะ นาคเดช 
นางวาสนา มัสตูล 

สํานักวิทย
บริการฯ 

 

36,750 17/56 01/03/56 

7 รูปแบบห"องสมุดเคลื่อนท่ี : กรณีศึกษา สํานัก
วิทยบริ การและ เทคโนโลยี สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางวาสนา มัสตูล 
นางผกา มันดินแดง 
 

สํานักวิทย
บริการฯ 

 

36,750 22/56 01/03/56 

8 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต คุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ� คุณลักษณะบัณฑิต ท่ี
พึ ง ป ร ะ ส ง ค� แ ล ะ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู"ประกอบการท่ีมีต�อบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจําปh 
2555 

น.ส.สุดารัตน� จอมคําสิงห� 
นางสาวกรวกิา สุทธิโอฬาร 

นางสาวพัชรี ยําพันดุง 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

152,250  
 

3/56 17/12/55 

9 การศึกษาสภาพปDญหาท"องถ่ินจังหวัดชัยนาท
เ พ่ือ พัฒนาโจทย� วิ จั ยตามนโยบายห น่ึ ง
มหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด 

น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล 

นายวิมล  มิระสิงห� 
 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

168,168  
 

5/56 17/12/55 

 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได�  
สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน   

ป#งบประมาณ 2556 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

10 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย
สําหรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายวิมล  มิระสิงห� 
น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

36,750 19/56 01/03/56 

 รวมท้ังสิ้น 614,418   

 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            71717171    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะ 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            72727272    

 

จากงบรายได� ประจําป#งบประมาณ 2556 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) 
ป#งบประมาณ 2556 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การเปรยีบเทียบการเจริญเติบโตของพืชใน
แนวตั้งและในกระถางแขวนสําหรบัชุมชน
เมือง 

ผศ.โกเมนทร� บุญเจือ 
ผศ.สเุมธี กิตติพงศ�ไพศาล 

นายอุดมศักดิ์ ผ�องศร ี
นางสาวจิราภรณ� จิรานภาพันธ� 

นายธีรพล สบืศร ี
นายสมพร ดีดพิณ 

200,000 60/56 30/08/56 

 รวมท้ังสิ้น 200,000   

 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            73737373    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) 
ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 ชีพลักษณ�และนิเวศวิทยาของยางนา 
(Dipterocarpus alatus Roxb.) 
ในอําเภอเมือง ชัยนาท อําเภอสรรคบุรี อําเภอ
สรรพยาและอําเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

ดร.อาภาภรณ� เมนะคงคา 
ดร.อนงคณ� หมัพานนท� 
นางมนฤดี ไวทยวรรณ 
ดร.กิตติพล กสภิาร� 
ดร.สุกานดา ไชยยง 

200,000 59/56  1/08/56 

 รวมท้ังสิ้น 200,000   

 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            74747474    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบคณะ) 
ป#งบประมาณ 2556 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

นางสาวนุชนาถ มีสมพืชน� 
ผศ.เกศกมล สุขเกษม 

นางสาวศศิพิมล แสงจันทร� 
ผศ.ดร.ทัศนีย� เจนวิถีสุข 
นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร 
นางสาวสุมนา จันทรราช 

89,959 58/56 30/08/56 

 รวมท้ังสิ้น 89,959   

 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            75757575    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือนักศึกษาที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได�  

ประจําป#งบประมาณ 2556 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            76767676    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) 
ป#งบประมาณ 2556 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 สํารวจความต"องการในการเรียนภาษาฝรั่งเศสเบ้ืองต"น

ของนักเรียนมัธยมศึกษาปhท่ี 1 เขตกรุงเทพมหานคร 
น.ส.ภาวิณ ีมุยคํา 

และคณะ 
นางปjยจิตร 
สังข�พานิช 

3,000 

 รวมท้ังสิ้น 3,000 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            77777777    

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) 
ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาศาสตร� 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 ข้ันตอนวิธี SRBN (SRBN Algorithm) ท่ีสร"างจาก

แนวคิดของกราฟแฮมลิโทเนียน (Hamiltonion 
Graph) 

นายณัฐพล แสงสม 
 

น.ส.สภุาภรณ�  สดวกด ี
 

5,000 

2 การสร"างรหัสผ�านโดยใช"แนวคิดและทฤษฏีบทในเรื่อง
สมภาค 

นายนัตพร สรสง 
 

น.ส.สภุาภรณ�  สดวกด ี 5,000 

3 การพัฒนาผลิตภณัฑ�อาหารว�างชนิดแท�งจากถ่ัวเหลือง
รสต"มยํา 

น.ส.มาล ีแซ�ว"าง  
และคณะ 

ผศ.นัทญา จะเรยีมพันธ� 
 

5,000 

4 การพัฒนาผลิตภณัฑ�ซอสมะยมผสมแตงไทย น.ส.อังศุธร สมัครแก"ว 
และคณะ 

น.ส.สายชล ทองคํา 
 

5,000 

5 การพัฒนาผลิตภณัฑ�โรตจีากแปOงเมล็ดขนุน น.ส.สุนิสา มหาโยธี  
และคณะ 

น.ส.สายชล ทองคํา 
 

5,000 

6 การศึกษาคุณสมบัติแปOงท่ีสกัดจากเมลด็ทุเรียน  น.ส.แพรวนรินทร� สนกนก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ� 5,000 
7 ฤทธ์ิยับยั้งเช่ือราของแชมพูผสมสารสกัดใบและเปลือก

ต"นเลี่ยน 

นายสรศักด์ิ สุวรรณประทีป รศ.ดร.สุภาคย� ดุลสัมพันธ� 5,000 

8 ฤทธ์ิต"านแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากใบต"นปhบ น.ส.พัชร ีพรหมเพียร ดร.พรเทพ ชมช่ืน 5,000 
9 การยับยั้งการเจรญิเติบโตของเช้ือรา Aspergillus น.ส.อัจฉรา นาคไร�ขิง ดร.ภคณัชฐ พลายงาม 5,000 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            78787878    

 

parasiticus โดยใช"สารสกัดจากสมุนไพร   
 รวมท้ังสิ้น 45,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได� (งบนักศึกษา) 
ป#งบประมาณ 2556 
คณะวิทยาการจัดการ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ อาจารย�ท่ีปรึกษา งบประมาณ 
1 ปDจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการสื่อสารผ�านสื่อสังคม

ออนไลน�ของวัยรุ�น 
น.ส.จุฑามาศ  ขามเทศ     

และคณะ 
นายพิชิต  ธิอ่ิม 

 
3,000 

2 ประสิทธิภาพของสื่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษมท่ีมีอิทธิพลต�อการรณรงค�การแต�งกาย
ท่ีถูกระเบียบของนักศึกษา 

น.ส.อมรรัตน�  สัจวาที  
และคณะ 

 

นายพิชิต  ธิอ่ิม 
 

3,000 

3 พฤติกรรมการใช"สมาร�ทโฟนของวัยรุ�นในห"องเรียน
ระหว�างการเรียนการสอน 

นายธนายุทธ  ชุพยัศ 

 และคณะ 
นายพิชิต  ธิอ่ิม 

 
3,000 

 รวมท้ังสิ้น 9,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            79797979    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายช่ืออาจารย�ที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประจําป#งบประมาณ 2556 
 

 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            80808080    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีได�รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ!นดิน (สกอ.)   
ป#งบประมาณ 2556 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผู�รับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ีทํา
สัญญา 

1 การสืบสานภมูิปDญญาการทอผ"าเมอืงของ
ชาวลาวเวียงด"วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

น.ส.วรรณา เรืองปราชญ� วิทยาการจัดการ 500,000 
 

1/56 01/11/55 

2 การศึกษาความเป�นไปได"เบ้ืองต"นในการใช"
มดเป�นตัวช้ีวัดทางชีววิทยาในระบบ 
นิเวศเกษตร 

ผศ.โกเมนทร� บุญเจือ 
 

เกษตรและชีวภาพ 168,333 
 

2/56 01/11/55 

3 โครงการบริหารจัดการโครงการส�งเสริมวิจยั
ในอุดมศึกษา 

ผศ.ดร.ปDญญา ธีระวิทยเลิศ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

100,000 - - 

 รวมท้ังสิ้น 768,333   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            81818181    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ที่ลงวารสารจันทรเกษมสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            82828282    

 

 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 
ป#ท่ี 19 ฉบับท่ี 36 (มกราคม - มิถุนายน 2556) 

 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผู�วิจัย 
บทความวิชาการ 
1 การใช"ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงในงานวิจัยทางสังคมศาสตร� ผศ.ดร.ปDญญา ธีระวิทยเลิศ 

บทความวิจัย 
2 การพัฒนาหลักสูตรฝpกอบรม “การทําโครงการพัฒนากระบวนการ

คิดอย�างมีประสิทธิภาพสําหรับหัวหน"ากลุ�มสาระการเรียนรู"ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผศ.ดร.ไสว ฟDกขาว 

3 การพัฒนาหลักสูตรฝpกอบรม "การส�งเสริมความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู"ด"วยกระบวนการคิดวิเคราะห�ของครูในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน"             

ดร.อาภาพร สิงหราช 

4 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ�ตามแนวคิดการเรียนรู"          
โปรแอคทีฟเพ่ือเสริมสร"างเชาวน�ปDญญาและเชาวน�อารมณ�สําหรับ
เด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.พัชรา พุ�มพชาติ 

5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรอย�างยั่งยืน: 
กรณีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดชลบุรี 

รศ.ดร.นาฏสุดา เชมนะสิริ 

6 ปDญหามาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมธุรกิจดูดทราย
จังหวัดชัยนาท 

นายอัครเดช มณีภาค  
นายเอกพงษ� สารน"อย 

7 การใช"หลักธรรมาภิบาลและภาวะผู"นําของผู"บริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏในประเทศไทย 

ดร.ปรางค�มณี เดชคุ"ม 

8 ความพึงพอใจและแนวทางการให"บริการท่ีมีประสิทธิภาพด"าน
การเงินของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวขจรจิตร ธํารงวิศว  
นางสาวภัททิยา วิหคน"อย 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            83838383    

 

นางสาวพัชรี สุขสําราญ 
9 การประยุกต�ใช"การวัดผลเชิงดุลยภาพในการบริหารจัดการงานกอง

คลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
นายอนุวัฒน� ภักดี   
นางสาวปj�นทอง บริสุทธิ์ 
นางอารมย� ภู�พงศ�อนันต� 

10 การบริหารจัดการวัดตามหลักพุทธธรรมาภิบาล: ศึกษาวัดในเขต
การปกครองคณะสงฆ�ภาค 3 

นายสุชินชยันต� เพ็ชรนิล  
นายสุธี ประศาสน�เศรษฐ 

 
รายช่ือบทความวิจัยของอาจารย�ท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ป#ท่ี 19 ฉบับท่ี 36 (มกราคม - มิถุนายน 2556) 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผู�วิจัย 
11 ปDญหาและผลกระทบจากการบังคับใช"กฎหมายในสถานการณ�ภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ 
นายเจริญศักด์ิ เร�งถนอมทรัพย� 

12 ปDญหาและความต"องการการพัฒนาตนเองด"านวิชาการของครูโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 

นางปทุม ศรีพนา 

13 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ�านเครือข�ายไวแม็กซ�
สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดแม�ฮ�องสอน 

นายสุรพล ศรีศิลป�   
นางสาวขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 

นางสาวอรพรรณ พรสีมา 
นางสาวนิภา ศรีไพโรจน� 

14 การศึกษาและวิเคราะห�ความต"องการสารสนเทศเพ่ือสืบค"นและ
วิเคราะห�สภาพปDญหาเพ่ือ  การบริหารสะพานเทียบผู"โดยสารในท�า
อากาศยานสุวรรณภูมิ          

นายไพสิฐ สุสมฤทธิ์   
ผศ.พรรณี คอนจอหอ   
ผศ.วีระชัย คอนจอหอ  
นายนพพล ม่ิงเมือง 

15 ปDจจัยท่ีส�งผลต�อการนํานโยบายเมืองน�าอยู�ของเทศบาลในพ้ืนท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเขต 2 ไปปฏิบัติ 

นายศิริพัฒน� คุณวุฒิฤทธิรณ  
นายสุธี ประศาสน�เศรษฐ 

16 การพัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาสาขาอุตสาหกรรมบริการ สําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

นายวรุตม� วรรณะเอ่ียมพิกุล  
รศ.ดร.เสาวณีย� สิกขาบัณฑิต  
ผศ.ดร.ปDญญา ธีระวิทยเลิศ 

 

 
 



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            84848484    

 

 
 
 
 
 
 

คณะผู�จัดทํา 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
1. ผู"ช�วยศาสตราจารย� ดร.ปDญญา  ธีระวิทยเลิศ ผู"อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. ผู"ช�วยศาสตราจารย�สมเดช   เฉยไสย    รองผู"อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. ดร.ชวนิดา   สุวานิช  รองผู"อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4. นางสาวสําราญ   เจริญสุขเช"า รักษาราชการแทนหัวหน"าสํานักงาน 
5. นายวิมล    มิระสิงห�  นักวิจัย 
6. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจ"าหน"าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจ"าหน"าท่ีวิจัย 
8. นางสาวยวงทอง   พุ�มแก"ว  เจ"าหน"าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9. นายปฐว ี    ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร� 
10. นางสาวพัชรี    ยําพันดุง  พนักงานธุรการ 

รวบรวมพิมพ�และออกแบบ 
1. นางสาวสําราญ   เจริญสุขเช"า รักษาราชการแทนหัวหน"าสํานักงาน 
2. นายวิมล    มิระสิงห�  นักวิจัย 
3. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจ"าหน"าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจ"าหน"าท่ีวิจัย 
5. นางสาวยวงทอง   พุ�มแก"ว  เจ"าหน"าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6. นายปฐว ี    ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร� 

     7. นางสาวพัชรี    ยําพันดุง  พนักงานธุรการ 
 
 
 
  



 รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป รายงานประจาํป 2552552552556666    สถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษมสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม            85858585    
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