
คํานํา 
  

 ในปงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานและ

กิจกรรมพิเศษ เพ่ือใหบรรลุนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และไดมีการรวบรวมสถิติการ

ดําเนินงาน กิจกรรม รวมถึงการประมวลภาพกิจกรรมไวในรายงานประจาํป 2557 

 ในรายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป 2557 ไดนําเสนอขอมูล ไดแก 

ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงสรางการบริหารงาน แผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขอมูลบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอมูลงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

ตาง ๆ และขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 14) ประจําป

การศึกษา พ.ศ. 2556   

 ขอมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยในการวางแผนและกําหนดนโยบาย

การดําเนินงาน รวมถึงเปนหลักฐานท่ีสําคัญสําหรับสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชเปน

หลักฐานแสดงตามตัวชี้วัดตาง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปเลมนี้จะ

เปนประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสืบไป 

 

                                         
          (ผูชวยศาสตราจารยปญญา  ธีระวิทยเลิศ) 

              ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                   หนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา       1 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ        2 

 วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และมาตรการ     2 

 โครงสรางการบริหารงาน        7 

 คณะผูบริหารและบุคลากร       8 

 หนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน       9 

ขอมูลงบประมาณ 

 งานวิจัยในรอบป 2557        18 

 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจยั จําแนกตามแหลงทุน    18 

 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจยั จําแนกตามแหลงทุนและคณะ   20 

งบประมาณสนับสนุนจากเงินแผนดิน      20 

งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับอาจารย     21 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 21 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับอาจารยและบุคลากร    22 

โดยนโยบายการวิจัยของอธิการบดี    

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับคณะบุคลากรสายสนับสนนุ  22 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับนักศึกษา    22 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินแผนดิน แหลงทุน สกอ.    23 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได แหลงทุน สกว.     23 

 สรุปการใชจายงบประมาณประจําป 2557      24 

กิจกรรมในรอบป 

 สรุปโครงการ/กิจกรรมในรอบป 2557      25 

 ภาพโครงการ/กิจกรรมในรอบป 2557      29 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR 14) ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2556      

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา   47 

 

 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง                   หนา 
 

ภาคผนวก ก 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณแผนดิน ป 2557  57  

ภาคผนวก ข 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได    64 

 สําหรับอาจารย ป 2557 

ภาคผนวก ค 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได    71 

 สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ป 2557 

ภาคผนวก ง 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได   75 

สําหรับอาจารยและบุคลากร โดยนโยบายการวิจัยของอธิการบดี ป 2557    

ภาคผนวก จ 

 รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย    77 

 จากงบประมาณรายได ป 2557         

ภาคผนวก ฉ 

 รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได ป 2557  79 

ภาคผนวก ช 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก     84 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ป 2557      

ภาคผนวก ซ 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย      87 

จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ป 2557   

ภาคผนวก ฌ 

 รายชื่อบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 19 ฉบับท่ี 37  90 

 (กรกฎาคม –  ธันวาคม 2556)        

 รายชื่อบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 20 ฉบับท่ี 38  92 

  (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

 รายชื่อบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 20 ฉบับท่ี 39  94 

  (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 



 

ประวัติความเปนมา ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พัฒนามาจากการยุบรวม 2 หนวยงาน  

คือ ศูนยฝกอบรม และบริการวิชาการกับศูนยวิจัย ในป พ.ศ. 2528 อันเปนผลจากการแกไข พรบ. 

วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  

ป พ.ศ. 2527 ไดเปลี่ยนชื่อจากศูนยฝกอบรมและบริการวิชาการเปนศูนยวิจัยและบริการ

การศึกษา  

ป พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช พรบ. สถาบันราชภัฏ ตาม พรบ. ฉบับนี้ มีการเปลี่ยนแปลง 

หลายสวน ในทํานองเดียวกัน ศูนยวิจัยและบริการการศึกษาก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน สํานักวิจัยและบริการ

การศึกษา  

ป พ.ศ. 2542 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีการแบงสวนราชการใหมพรอมกับการ

เปลี่ยนชื่อบางสวนราชการ ศูนยวิจัยและบริการการศึกษา จึงเปลี่ยนเปน สํานักวิจัยและบริการวิชาการ 

 ป  พ.ศ. 2547 ได มีการประกาศใช พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทําใหสถาบันราชภัฏ 

จันทรเกษมเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมและมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง โดยสํานักวิจัย

และบริการวิชาการ ปรับเปลี่ยนเปน สถาบันวิจัยและพัฒนา จนถึงปจจุบัน 

 

ตําแหนงผูบริหารตามลําดับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

พ.ศ. 2554 – ปจจุบัน  ผศ.ดร.ปญญา ธีระวิทยเลิศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ปรัชญา 

 นักวิจัยดีมีศักยภาพ  งานวิจัยดีมีประโยชน 
 

วิสัยทัศน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนองคกรท่ีมุงพัฒนานักวิจัยใหมีศักยภาพและผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชน

สูชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ 

1. การบริหารจัดการงานวิจัยดวยหลักธรรมาภิบาล 
2. สงเสริมงานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจรตามกรอบการวิจัยของชาติ  ยุทธศาสตร 

การวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและท่ีสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ 

การนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนท้ังในประเทศและกลุมประชาคมอาเซียน 

3. พัฒนานักวิจัยทุกระดับใหมีคุณภาพและศักยภาพ 
4. สงเสริมเครือขายความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ  
5. เปนศูนยขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการเชื่อมโยงขอมูลงานวิจัย และนวัตกรรม  

ท้ังในและตางประเทศ 

6. แสวงหาแหลงทุนวิจัยจากแหลงทุนตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ 

 

วัตถุประสงค  เปาหมาย  กลยุทธ  และมาตรการ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหมีการบริหารงานวิจัยอยางมีธรรมาภิบาล 

 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการ และครบวงจรตามกรอบการวิจัยของชาติ  

ยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรวมท้ังท่ีสอดคลองกับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  และสนับสนุนใหมีการนําผลการวิจัยไปสูการใชประโยชนท้ังในประเทศและกลุมประชาคม

อาเซียน 

 3. เพ่ือสรางและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของนักวิจัยทุกระดับ 

 4. เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ 

 5. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย และเปนแหลงเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม สําหรับการ

สืบคนและการเผยแพร ท้ังในและตางประเทศ 

 6. เพ่ือแสวงหาแหลงทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
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เปาหมาย 

 1. การแตงตัง้คณะกรรมการดานจริยธรรมงานวิจัย 1 ชุด และการอบรมจรรยาบรรณงานวิจัย

อยางนอย 1 ครั้งตอป 

 2. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยแบบบูรณาการ และครบวงจรตามกรอบการวิจัยของชาติ  

มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมรวม หรือสอดคลองกับ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไมนอยกวา 20 เรื่องตอป  และสนับสนุนใหมีการนําผลการวิจัยไปสู

การใชประโยชนท้ังในประเทศและกลุมประชาคมอาเซียน ไมนอยกวารอยละ 25 ของอาจารยประจํา

ท้ังหมด 

 3. การสรางและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของของนักวิจัยทุกระดับไมนอยกวารอยละ 30 

ของอาจารยประจําท้ังหมด  

 4. การสรางเครือขายความรวมมือการวิจัยกับหนวยงานท้ังในและตางประเทศ อยางนอย 2 

เครือขาย 

 5. การพัฒนาฐานขอมูลการวิจัยและเปนแหลงเชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรม สําหรับการ

สืบคนและการเผยแพร 1 ฐานขอมูล ท่ีสามารถใหบริการใหกับนักวิจัยไดอยางมีคุณภาพ และไดรับความ

พึงพอใจในการใชบริการไมนอยกวารอยละ 80 

 6. มีนักวิจัยท่ีไดรับแหลงทุนจากภายนอก อยางนอย 1 คน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารงานวิจัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561) 

 1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2. การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรดานการวิจัย โดยมุงเนนจริยธรรมและศักยภาพ 

 3. การพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพ่ือแกไขปญหาทองถ่ิน 

 4. การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

 5. การนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน  
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ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการงานวิจัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2560) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการบริหารงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเอ้ือตอการบริหารจัดการงานวิจัย 

  โครงการท่ี 1.1 ปรับปรุงฐานขอมูลงานวิจัยใหเอ้ือตอการบริหารจัดการงานวิจัย 

  โครงการท่ี 1.2  การเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยท้ังในประเทศและกลุมอาเซียน 

 กลยุทธท่ี 2 การลดข้ันตอนการบริหารจัดการงานวิจัย 

  โครงการท่ี 2.1 โครงการประชุมทําความเขาใจดานการเงินกับผูท่ีเก่ียวของ (เชน นักวิจัย 

เจาหนาท่ีการเงิน เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ผูทรงคุณวุฒิ) 

  โครงการท่ี 2.2 การจัดทําข้ันตอนการบริหารจัดการงานวิจัย (โดยระบุจํานวนวันและเวลา

ท่ีชัดเจนในแตละข้ันตอนในการพิจารณาทุนวิจัย) 

 กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรทุนการวิจัยและการบริหารงานวิจัยใหเกิด

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

  โครงการท่ี 3.1  ปรับปรุงระเบียบกองทุนวิจัยใหเอ้ือตอการบริหารจัดการงานวิจัย 

  โครงการท่ี 3.2  การปรับปรุงขอบังคับการบริหารงานวิจัยท่ีเอ้ือตองานวิจัย ใหเกิดความ

ตอเนื่องและยั่งยืน (รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณรายได และงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

สนับสนนุงานวิจัย) 

  โครงการท่ี 3.3 การปรบัปรุงแผนพัฒนาหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 

 กลยุทธท่ี 4 การปรับปรุงระเบียบขอบังคับใหเอ้ือตอการพัฒนานักวิจัย 

  โครงการท่ี 4.1  การจัดทําหลักเกณฑการใหรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

  โครงการท่ี 4.2  การทบทวนขอบังคับการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 กลยุทธท่ี 5  การประกันคุณภาพการวิจัย 

  โครงการท่ี 5.1  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรดานการวิจัย โดยมุงเนนจริยธรรมและศักยภาพ 

 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถแขงขันเปนท่ียอมรับของสังคม และไดผล

งานวิจัยตามเกณฑมาตรฐาน  

 โครงการท่ี 1.1 การจัดทําทําเนียบผูทรงคุณวุฒิและนักวิจัยตามสาขางานวิจัย 

  โครงการท่ี 1.2  คลีนิกวิจัย 

  โครงการท่ี 1.3  การจัดการความรูดานการวิจัย 

  โครงการท่ี 1.4 อบรมความรูดานการวิจัย 

  โครงการท่ี 1.5 การเขียนบทความการวิจัยท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  โครงการท่ี 1.6 การอบรมนักวิจัยรุนใหม 
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 กลยุทธท่ี 2  การสรางแรงจูงใจใหนักวิจัยสรางผลงานท่ีมีคุณภาพและสามารถเผยแพรไดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  โครงการท่ี 2.1 การใหรางวัล เกียรติบัตร มอบโลและเงินจูงใจ สําหรับนักวิจัยท่ีทํางานวิจัย

เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดหรือการนําผลงานวิจัยไปเผยแพร 

  โครงการท่ี 2.2  การสนับสนุนการศึกษาดูงานและฝกอบรมท้ังในและตางประเทศ 

  โครงการท่ี 2.3  การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดนของมหาวิทยาลัยในดานตาง ๆ  

  โครงการท่ี 2.4 การปรับปรุงเกณฑการใหรางวัลการเผยแพรผลงานวิจัย 

 กลยุทธท่ี 3 การแสวงหาแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย  

  โครงการท่ี 3.1  นักวิจัยดีเดนสําหรับผูท่ีไดรับทุนภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

 กลยุทธท่ี 4  การสรางความตระหนักในจรรยาบรรณอยางเครงครัด 

  โครงการท่ี 4.1  การอบรมจรรยาบรรณนักวิจัย 

  โครงการท่ี 4.2  การต้ังกรรมการควบคุมจรรยาบรรณ การใชสัตวและคนในการทดลอง 

 กลยุทธท่ี 5 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยดานขอมูลขาวสารผานระบบเทคโนโลยี 

  โครงการท่ี 5.1 การอบรมการประชาสัมพันธขอมูลผานระบบเทคโนโลย ี

  โครงการท่ี 5.2 การพัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธขาวสารของสถาบันวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพ่ือแกไขปญหาทองถิ่น 

 กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาโจทยการวิจัยท่ีสอดคลองกับปญหาวิจัยทองถ่ิน และแกปญหาภัยธรรมชาติ 

  โครงการท่ี 1.1  การพัฒนาโจทยวิจัย ท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร   

การวิจัยของชาติ และของมหาวิทยาลัย 

  โครงการท่ี 1.2 การพัฒนางานวิจัยท่ีสอดคลองกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาขอเสนองานวิจัยใหถูกตองและสมบูรณ 

  โครงการท่ี 2.1 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย  

  โครงการท่ี 2.2 การศึกษาดูงาน งานวิจัยของหนวยงานท่ีประสบผลสําเร็จ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4 การสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

 กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางหนวยงานท่ีเปนเครือขายท้ังในและ

ตางประเทศ 

  โครงการท่ี 1.1 การสรางเครือขายนักวิจัยประเทศเพ่ือนบาน เขามามีสวนรวมในงานวิจัย 

(partnership) (partnership หมายถึง  การทํางานรวมกันอยางมีสวนรวม พรอมไดผลประโยชนท้ังสอง

ฝาย) 

  โครงการท่ี 1.2 การพัฒนาศูนยประสานงานการวิจัย โดยสรางความรวมมือกับ            

ศูนยชัยนาท 
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 โครงการท่ี 1.3 การลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศ

ทางดานวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การนําผลงานวิจัยไปสูการใชประโยชน  

 กลยุทธท่ี 1  การเผยแพรผลงานวิจัยสูสาธารณะ 

  โครงการท่ี 1.1  การจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย 

  โครงการท่ี 1.2  การจัดหาสถานท่ีพบปะนักวิจัยกับผูใชผลงานวิจัย 

  โครงการท่ี 1.3  จัดเวทีการนําเสนอผลงานวิจัย 

 กลยุทธท่ี 2  การใชเครือขายการวิจัยเพ่ือเผยแพรผลงานในทองถิ่น 

  โครงการท่ี 2.1  การจัดตั้งศูนยแสดงผลงานวิจัย ศูนยชัยนาท 

  โครงการท่ี 2.2  พัฒนาศูนยใหเอ้ือตอการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน (ชัยนาท) 

 กลยุทธท่ี 3 การใชประโยชนผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชย 

  โครงการท่ี 3.1  การจัดการทรัพยสินทางปญญาท่ีเกิดจากการวิจัย 

  โครงการท่ี 3.2  การสงเสริมการนําสิทธิบัตรไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย 

 กลยุทธท่ี 4. การพัฒนาวารสารการวิจัยใหไดมาตรฐาน 

  โครงการท่ี 4.1 การพัฒนาเว็บไซตวารสารจันทรเกษมสาร 

  โครงการท่ี  4.2 การพัฒนาคูมือการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพในวารสารจนัทรเกษมสาร 

  โครงการท่ี 4.3 การพัฒนาทําเนียบผูทรงคุณวุฒิ 

  โครงการท่ี 4.4 พัฒนาวารสารวิจัยท่ีไดมาตรฐานของ TCI 

 

 

                           รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
6 



 

 

โครงสรางการแบงสวน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนวยสารบรรณและธุรการ 

- หนวยนโยบายและแผน 

- หนวยการเงินและพัสด ุ

- หนวยประกันคณุภาพการศึกษา 

- หนวยฐานขอมูลและประมวลผล 

 

 

 

- หนวยเผยแพรผลงานวิจยัและ

นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

 

- หนวยประสานทุนวิจยั 

- หนวยพัฒนาและสงเสรมิงานวิจยั 

- หนวยติดตามและประเมินผลการวิจัย 

 

 

 

งานบริหารงานท่ัวไป  

 

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย  

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 

งานเผยแพรผลงานวิจัย 

  

 

สํานักงานผูอํานวยการ  

 

 

งานบริการวิชาการ 

  

 - หนวยบริการวิชาการและฝกอบรม 
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โครงสรางการแบงสวน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- นักวิจัย (3) 

- เจาหนาท่ีวิจัย (1) 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (1) 

 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 

 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร (1) 

 

งานบริหารงานท่ัวไป (หน.1) 

(4 คน) 

 

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย (หน.1) 

(6 คน) 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 

งานเผยแพรผลงานวิจัย (หน.1) 

(3 คน) 

  

 

สํานักงานผูอํานวยการ (1) 

 

 

งานบริการวิชาการ (หน.1) 

(3 คน) 

  

 - เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 
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คณะผูบริหาร 

1. รองศาสตราจารยสุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. นางพิมลรัตน  วนสัณฑ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

3. ผูชวยศาสตราจารยปญญา ธีระวิทยเลิศ        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช   เฉยไสย     รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. นางสาวชวนิดา  สุวานิช          รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

1. ผูชวยศาสตราจารยปญญา ธีระวิทยเลิศ ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช        เฉยไสย  รองประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. นายกฤษณธวัช   นพนาคีพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. นางสาวพัชร ี   ยําพันดุง  กรรมการ 

6. นายปฐวี   ฉลวย  กรรมการ 

7. นางสาวมณฑารัตน   ชูพินิจ  เลขานุการ 
 

คณะกรรมการสงเสริมการวิจัย  

1. อธิการบดี    ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย     รองประธานกรรมการ 

3. ผูแทนคณะวิทยาศาสตร    กรรมการ 

4. ผูแทนคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 

5. ผูแทนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร       กรรมการ 

6. ผูแทนคณะเกษตรและชีวภาพ    กรรมการ 

7. ผูแทนคณะศึกษาศาสตร    กรรมการ 

8. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก สายวิทยาศาสตร   กรรมการ 

9. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

10. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการและเลขานุการ 

11. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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เจาหนาท่ีประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. นางสาวมณฑารัตน  ชูพินิจ  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. นางสาวสุดารัตน จอมคําสิงห นักวิจัย ชํานาญการ (ลาศึกษาตอ) 

3. นายวิมล       มิระสิงห  นักวิจัย 

4. นางสาวภัทรพร  กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 

5. นางสาวกรวิกา       สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6. นางสาวยวงทอง มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

7. นายปฐวี  ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

8. นางสาวพัชรี  ยําพันดุง  พนักงานธุรการ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแบงความรับผิดชอบของหนวยงานดังนี้  

 เปนหนวยงานกลางในการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีหนาท่ีรับผิดชอบ 

ในการสนับสนุนใหดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ของสถาบันเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ

วัตถุประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนา แบงออกเปน 4 งาน คือ 

1. งานบริหารงานท่ัวไป 

1.1  ดําเนินการรับ-สงหนังสือราชการภายใน และภายนอก การลงทะเบียน การจัดเก็บ 

และคนหาฯลฯ 

1.2  ดําเนินการ ราง พิมพเอกสารบันทึกขอความภายใน จดหมายราชการ และเอกสารตาง  ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับงานธุรการ 

1.3 ดําเนินการเสนอแฟมเรื่องเขาตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 

1.4 ดําเนินการจัดทําตารางขอมูลการไปประชุมสัมมนา ติดตอประสานงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.5 ดําเนินการจัดระบบเอกสารสําคัญตาง ๆ ภายในสถาบันวิจัยฯ 

1.6 ดําเนินการสรรหาและบรรจุบุคคล ดําเนินการเก่ียวกับตําแหนง และอัตราเงินเดือนของ

ขาราชการและเจาหนาท่ี และการสงเสริมสมรรถภาพการปฏิบัติงานความประพฤติ ความดีความชอบ 

วินัยของขาราชการ  การฝกอบรม   

1.7 ดําเนินการออกคําสั่งและประกาศตาง ๆ 

1.8 ดําเนินการจัดทําวาระการประชุม รายงานการประชุม และอํานวยการประชุม 

ปฏิบัติงานจัดเลี้ยงประชุม 

1.9 ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถาบันวิจัยฯ 

1.10 ดําเนินการปฏิบัติงานเลขานุการ และงานธุรการของสถาบันวิจัยฯ 
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1.11 ดําเนินการประสานงานกับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยฯ และประสานงานติดตาม 

คนหาเรื่องราชการตาง ๆ แกผูมาติดตอ 

1.12 ดําเนินการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงของสถาบันวิจัยฯ 

1.13 ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

1.14 ดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1.15 ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

1.16 ดําเนินการงานดานสวัสดิการของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยฯ 

1.17 ดําเนินการจัดหา จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑของสถาบัน 

1.18 ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ   

1.19 ดําเนินการดูแลรักษา ซอมบํารุง จําหนาย พัสดุ ครุภณัฑ 

1.20 ควบคุมดูแลการใชพัสดุ ครุภัณฑของสถาบันวิจัยฯ 

1.21 ดําเนินการจัดทําบัญชีกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1.22 ดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยฯใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การของมหาวิทยาลัยฯ 

1.23 ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงแผนการบริหารงานของสถาบันวิจัยฯ เชน แผนยุทธศาสตร

การวิจัย แผนกลยุทธทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนพัฒนาบุคลากร 

1.24 ดําเนินการการจัดทํา/ปรับปรุงแผนใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

1.25 ดําเนินการการจัดทํา/ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังของสถาบันวิจัยฯ 

1.26 ดําเนินการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของ

สถาบันวิจัยฯ อยางตอเนื่อง 

1.27 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ เปนรายไตรมาส 

1.28 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรของ

สถาบันวิจัยฯ ระยะ 5 ป 

1.29 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

1.30 ดําเนินการนําแผนใชจายงบประมาณรายจาย ลง ระบบสารสารเทศ (MIS) 

1.31 ดําเนินการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ/ฝกอบรม/ เสนอตอมหาวิทยาลัยฯ 

1.32 ดําเนินการจัดทําคําขออนุมัติงบประมาณเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1.33 ดําเนินการจัดทําบัญชีควบคุมการใชจายเงินจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

รายไดและงบประมาณอ่ืน ๆ ของสถาบันวจิยัฯ 

1.34 ดําเนินการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ท่ีเปนงบดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

1.35 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ประสาน และประมวลแผนงานตาง ๆ ภายในสถาบันวิจัยฯ 
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1.36 ดําเนินการพิจารณาขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพ่ือประกอบการกําหนด

นโยบายของสถาบันวิจัยฯ 

1.37 ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ 

1.38 ดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.39 ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงและปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.40 ดําเนินการกระตุนใหบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ดําเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1.41 ดําเนินการประสานงาน/ติดตามงานกับบุคลากรในสถาบันวิจัยฯ ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1.42 ดําเนินการประสานงาน/ติดตามงานและขอขอมูลกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.43 ดําเนินการประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.44 ดําเนินการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยฯ อยางเปนระบบ 

1.45 ดําเนินการจัดทําหนังสือ เอกสารประกอบการประกันคุณภายการศึกษา 

1.46 ดําเนินจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยฯ 

1.47 ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัย 

1.48 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.49 ดําเนินการวิเคราะห ขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือนําไปปรับปรุงใน

ปงบประมาณตอไป 

1.50 ดําเนินการใหคําปรึกษาแกบุคลากรของสถาบันวิจัยฯ ดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

1.51 ดําเนินการนําขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาลงระบบสารสนเทศ 

1.52 ดําเนินการดูแลงานภายในกลุมงานสารสนเทศการวิจัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

1.53 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต ของสถาบันวิจัยฯ เชน โครงการสราง

หนวยงาน ขอบังคับ หลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอรม แหลงทุนวิจัย และการประชาสัมพันธ 

1.54 ดําเนินการดูแลและพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย (ระบบ MIS) งบประมาณรายได 

และแหลงทุนภายนอก เชน การสงขอเสนอโครงการวิจัย การรายงานความกาวหนาการวิจัย และ 

การรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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1.55 ดําเนินการดูแลระบบฐานขอมูลงานวิจัย (ระบบ NRMS และระบบ NRPM) 

งบประมาณแผนดิน เชน การสงขอเสนอโครงการวิจัย การรายงานความกาวหนาการวิจัย และการ

รายงานการวิจยัฉบับสมบูรณ 

1.56 ดําเนินการดูแลและพัฒนา ระบบการสงบทความวิจัยออนไลน 

1.57 ดําเนินการพัฒนาระบบสืบคนงานวิจัย ท้ังภายใน ภายนอก และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับงานวิจัย 

1.58 ดําเนินการเขียนโปรแกรมตามขอกําหนดของระบบงานท่ีไดวางแผนไวแลว 

1.59 ดําเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

1.60 ดําเนินการติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปใชปรับปรุงแกไขแฟมขอมูล 

1.61 ดําเนินการทดสอบความถูกตองของโปรแกรม แกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม 

 

 2. งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย 

2.1 ดําเนินการประกาศรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได  

และงบประมาณจากหนวยงานภายนอก 

2.2 ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับทุน ความซํ้าซอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑการ

พิจารณาทุนวิจัย กรณีผูวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัย 

2.3 ดําเนินการรวบรวมและจัดทําเอกสารรายชื่อผูวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนวิจัย 

2.4 ดําเนินการจัดสงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจประเมิน 

2.5 ดําเนินการรวบรวมรายชื่อและสรุปขอเสนอแนะ ขอเสนอโครงการวิจัยท่ีผานการ

ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิเขาประชุม 

2.6 ดําเนินการสรุปรายชื่อขอเสนอโครงการวิจัยท่ีผานการกลั่นกรองงบประมาณเขาท่ี

ประชุม 

2.7 ดําเนินการสรุปรายชื่อโครงการวิจัยท่ีไดรับการจัดสรรทุนวิจัย โดยแยกประเภทการ

วิจัย และแหลงทุนวิจัย 

2.8 ดําเนินการแจงผลการอนุมัติทุนวิจัย ใหกับผูวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนวิจัย พรอมท้ังแจง

ผูวิจัยทําสัญญารับทุนวิจัย 

2.9 ดําเนินการขออนุมัติใชเงินอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได 

แหลงทุนภายนอก 

2.10 ดําเนินการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยใหผูวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติทุนวิจัย และเบิกเงินให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินงานวิจัย 
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2.11 ดําเนินการจัดหาแหลงทุนวิจัย สนับสนุนการวิจัยจากภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

2.12 ดําเนินการประสานงานกับผูวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.13 ดําเนินการจายเงินสมนาคุณและรางวัลการวิจัย 

2.14 ดําเนินการประสานงานติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับทุนวิจัย 

2.15 ดําเนินการอํานวยความสะดวกกับผูวิจัยในการเสนอขอทุนวิจัย 

2.16 ดําเนินการดูแลและควบคุมงานภายในกลุมงานพัฒนาและสงเสริมการวิจัย 

2.17 ดําเนินการใหคําปรึกษาดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย และแนวทางการเสนอขอ 

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.18 ดําเนินการใหคําปรึกษาดานการเขียนรายงานความกาวหนาการวิจัย รายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ บทความวิจัย และบทความวิชาการ 

2.19 ดําเนินการวิเคราะหและประเมินคุณภาพขอเสนอโครงการวิจัย ตามท่ีผูวิจัยเสนอ

ขอรับทุนวิจัย 

2.20 ดําเนินการวิเคราะหและประเมินคุณภาพรายงานความกาวหนาการวิจัย รายงาน 

การวิจัยฉบับสมบูรณ และบทความวิจัย 

2.21 ดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบโครงการวิจัย เพ่ือแจงผูวิจัยใหแกไขรายงานการวิจัย

ใหถูกตอง 

2.22 ดําเนินการสงเสริมการวิจัยของคณาจารยและขาราชการ 

2.23 ดําเนินการจัดทําโครงการฝกอบรมทางดานวิจัย 

2.24 ดําเนินการจัดทําเครื่องมือพัฒนาและฝกอบรมสําหรับการวิจัย 

2.25 ดําเนินการศึกษา ทดสอบ รวบรวม วิเคราะหขอมูลสถิติเก่ียวกับเรื่องท่ีจะทําวิจัย 

2.26 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการทดสอบ การวิเคราะห เพ่ือนําไปพิจารณาหาทางแกไข

ปญหา 

2.27 ดําเนินการใหคําปรึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการวิจัย 

2.28 ดําเนินการพิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นสรุปรายงานเสนอแนะและ

ดําเนินการปฏิบัติงานท่ีคอนขางยากเก่ียวกับงานวิจัย 

2.29 ดําเนินการจัดการทําวิจัยสถาบัน 

2.30 ดําเนินการกําหนดมาตรฐานในการวิเคราะหวิจัย 

2.31 ดําเนินการพิจารณาปรับปรุงแกไขรายงานผลการวิจัยเรื่องตาง ๆ 

2.32 ดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาลูทางปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การทํางานของหนวยงาน 
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2.33 ดําเนินการจัดทําแผนหรือโครงการเพ่ือติดตามการดําเนินการวิจัย ของผูวิจัยท่ีไดรับ

ทุนอุดหนุนการวจิัย งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได และแหลงทุนจากภายนอกดําเนินการ

วิเคราะหแนวนโยบายและโครงการ 

2.34 ดําเนินการติดตามการทํางานของผูวิจัยใหเปนไปตามเปาหมาย แผน กําหนดเวลา 

2.35 ดําเนินการการติดตาม สํารวจ เพ่ือใหงานดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีวางไว 

2.36 ดําเนินการติดตามรายงานความกาวหนา รายงานการวิจัย 

2.37 ดําเนินการตรวจสอบรูปแบบรายงานความกาวหนา รายงานการวิจัย บทความวิจัย 

2.38 ดําเนินการตรวจสอบสรุปรายงานการเงินของโครงการวิจัย 

2.39 ดําเนินการการเตรียมขอมูล วางแผน การประเมินผลเก่ียวกับงานวิจัย 

2.40 ดําเนินการการวิเคราะหสถิติท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

2.41 ดําเนินการวิเคราะหความเชื่อมโยงและการบูรณาการงานวิจัย 

2.42 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห และเสนอความเห็นเก่ียวกับการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน

ดานสถิติและการวิจัย 

2.43 ดําเนินการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยตาง ๆ แกคณะกรรมการฯ 

2.44 ดําเนินการประสานงานเก่ียวกับแผนและนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย

โครงการวิจัยตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

2.45 ดําเนินการสรางแรงจูงในการทําวิจัยของบุคลากร 

2.46 ดําเนินการใหคําแนะนําแกหนวยงานตาง ๆ เก่ียวกับสถิติและการวิจัย 

2.47 ดําเนินการรวบรวมและประมวลขอมูล เก็บรักษาขอมูลเก่ียวของกับการวิจัย 

ผลงานวิจัย เอกสารตีพิมพ สถิติ ฯลฯ   

2.48 ดําเนินการจัดทําเอกสารสําหรับเผยแพรผลงานวิจัย เชน ออกแบบหนาปกวารสาร

จันทรเกษม โปสเตอร แผนพับ 

2.49 ดําเนินการประสานงานกับผูวิจัยท่ีนําขอมูลมาลงระบบฐานขอมูลงานวิจัย 

2.50 ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานในมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการใชระบบฐานขอมูล

การวิจัย 

2.51 ดําเนินการจัดทําเครือขายสารสนเทศและใหบริการขอมูลท่ีเก่ียวของกับการวิจัยใหแก

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.52 ดําเนินการเปนศูนยกลางและศูนยบริการดานขอมูลและสารสนเทศการวิจัย 

2.53 ดําเนินการจัดหาขอมูลงานวิจัยแหลงทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก 
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 3. งานเผยแพรผลงานวิจัย 

3.1 ดําเนินการจัดหาแหลงเผยแพรผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกใหแกผูวิจัย 

3.2 ดําเนินการจัดหาหนวยงานท่ีจัดโครงการฝกอบรมการตีพิมพผลงานวิจัยท่ีไดมาตรฐาน 

3.3 ดําเนินการจัดหาหนวยงานท่ีมอบรางวัลใหกับนักวิจัย 

3.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการเผยแพรงและ 

การนําผลงานวิจยัไปใชประโยชน 

3.5 ดําเนินการกิจกรรมการเผยแพรและถายทอดผลงานวจิยัท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

3.6 ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพรจริยธรรมท่ีเก่ียวของกับการวิจัย 

3.7 ดําเนินการจัดทําหนังสือและประสานระหวางผูวิจัยกับหนวยงานของรัฐบาล เอกชน 

กรณีผูวิจัยตองการไปเผยแพรผลงานวิจัย หรือการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

3.8 ดําเนินการรวบรวมและติดตามผลงานวิจัยและการรับรองการนําผลงานวิจัยไปใช ของ

ผูวิจัยท่ีไดรับทุนวิจัย เพ่ือใชสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.9 ดําเนินการประมวลผลขอมูลแหลงการเผยแพรผลวิจัยใหเปนแหลงขอมูลการเผยแพร

การวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

3.10 ดําเนินการใหคําแนะนําการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

3.11 ดําเนินการสรางแรงจูงใจใหผูวิจัยนําผลงานวิจัยไปเผยแพรและนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน 

3.12 ดําเนินการชี้แจง ตอบปญหาเก่ียวกับการเผยแพรผลงานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไป

ใชประโยชน 

3.13 ดําเนินการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธดานการวิจัย เชน ขาวการวิจัยประจําสัปดาห 

ขาวการวิจัยประจําเดือน 

3.14 ดําเนินงานประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา แหลง

ทุนวิจัย แหลงเผยแพรผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน เพ่ือเผยแพรความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.15 ดําเนินการสํารวจ รวบรวมขอมูล รับฟงความคิดเห็นของบุคลากร นิสิต นักศึกษา  

ผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัยฯ 

3.16 ดําเนินการจัดทําวารสารจันทรเกษมสาร 

3.17 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห เสนอแนะเก่ียวกับการดําเนินงานประชาสัมพันธดานการวิจัย 

3.18 ดําเนินการชี้แจง ตอบปญหา และประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของกับการประชาสัมพันธ 

3.19 ดําเนินการตรวจสอบระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง สัญญารับทุนวิจัย 

ของสถาบนัวิจัยฯ 
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3.20 ดําเนินการสรางความตระหนักและความสําคัญในเรื่องจดสิทธิบัตรทางปญญาตาง ๆ 

3.21 ดําเนินการเสนอแนะและรวมกิจกรรมท่ีสงเสริมงานสรางสรรคและสิ่งประดิษฐ 
 

 4. งานบริการวิชาการ 

4.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการ 

4.2 จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 

4.3 จัดทําปฏิทินการดําเนินงานบริการวิชาการ 

4.4 จัดทําประกาศเปดรับขอเสนอโครงการบริการวิชาการ 

4.5 ตรวจสอบรายละเอียดขอเสนอโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ 

4.6 จัดประชุมพิจารณาขอเสนอโครงการและจัดสรรงบประมาณโครงการบริการวิชาการ 

4.7 จัดทําประกาศผลการพิจารณาโครงการบริการวิชาการ 

4.8 รวบรวมขอมูลรายละเอียดโครงการและแผนงานของหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการ 

4.9 จัดทําแผนการบริการวิชาการ 

4.10 จัดทําแผนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

4.11 จัดทําแผนการติดตามและประเมินความสําเร็จของการบูรณาการโครงการ 

4.12 ติดตามและสรุปผลการดําเนินการโครงการรายไตรมาส 

4.13 ตรวจสอบเลมรายงานสรุปผลการดําเนินการโครงการและการบูรณาการ 

4.14 ตรวจสอบเลมรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการ 

บูรณาการโครงการ 

4.15 จัดทําขอมูลสถิติโครงการประจําป 

4.16 จัดทําเอกสาร/เลมสรุปองคความรูจากการบริการวิชาการเพ่ือเผยแพรสูภายในและ

ภายนอก 

4.17 เขียนขอเสนอโครงการสนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการ 

4.18 ดําเนินการโครงการสํารวจความตองการหนวยงานภายนอก 

4.19 รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลการสํารวจ 

4.20 รวบรวมและจัดทําเอกสารประกอบการจัดโครงการ 

4.21 จัดทําโครงการสนับสนุนและสงเสริมการบริการวิชาการ 

4.22 จัดทําเลมรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 

4.23 ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 

4.24 ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก 

4.25 รางประกาศ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
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4.26 จัดเตรียมขอมูลการประกันคุณภาพ/เขียน SAR ดานการบริการวิชาการ 

4.27 จัดทําหนังสือราชการ/บันทึกขอความและแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

4.28 เขียนโครงการฝกอบรม 

4.29 ดําเนินการโครงการฝกอบรมและเผยแพร 

4.30 จัดทําเลมรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 

4.31 จัดเตรยีมเอกสารประกอบการประชุม 

4.32 ประสานงาน/นัดประชุม 

4.33 จัดทําวาระการประชุม/ดําเนินการประชุม 

4.34 ออกหนังสือเชิญประชุม 

4.35 สรุปผลการประชุมและจัดทํารายงานประชุม 

4.36 แจงผลการประชุม 

4.37 บันทึกขอมูลรายละเอียดโครงการ 

4.38 ปรับปรุง/แกไขขอมูลสถานะและผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน 

4.39 จัดทํารายงานขอมูลงานบริการวิชาการ 

4.40 ออกแบบและสรางเครื่องมือประเมินผลการดําเนินงานใหเปนปจจุบัน 

4.41 รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานโครงการรายไตรมาสและรายป 

4.42 รวบรวมขอมูลจัดทําคูมือบริการวิชาการ/ออกแบบและสรางคูมือบริการวิชาการ/

จัดพิมพคูมือบริการวิชาการ 

4.43 ตอบปญหา ชี้แจงเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี 
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ขอมูลงบประมาณดานการวิจัย 

การดําเนินงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงทํา

หนาท่ีเปนศูนยกลางการบริหารและประสานงานดานการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต รวมท้ังให

คําปรึกษา จัดหา และบริการขอมูลการวิจัย ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการพัฒนา

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยและสังคม

สวนรวมมากยิ่งข้ึน การวิจัยเปนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยควบคูไปกับการเรียนการสอน  

เปนลักษณะการสงเสริมและการสนับสนุนการวิจัยให อาจารย บุคลากร และนักศึกษาไดพัฒนา

ความรู ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยท่ีสอดคลองกับ นโยบายของมหาวิทยาลัยดานการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยจึงเนนสงเสริมงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู ความสามารถนํามาแกปญหาของชุมชน

และสังคม พรอมสรางนักวิจัยท่ีมีคุณภาพและเปนเลิศทางการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

ในปงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน

งานวิจัย ดานตาง ๆ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหลงทุน

ภายนอก เปนเงินท้ังสิ้น 13,527,656 บาท จํานวน 84 โครงการ โดยจําแนกเปนแหลงทุนภายใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 74 โครงการ จํานวน 11,187,656 บาท  และแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน 10  โครงการ จํานวน 2,340,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  จํานวนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามแหลงทุน  
 

 แหลงทุน  จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

รอยละ 

1. แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย  74  11,187,656 82.70 

   1.1  แหลงทุนงบประมาณแผนดิน 14 7,020,200 62.75 

   1.2 แหลงทุนงบประมาณเงินรายได 60 4,167,456 37.25 

2. แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 10 2,340,000 17.30 

รวม 84 13,527,656 100.00 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  วันท่ี 30 กันยายน 2557 

 
 
 

                           รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
18 



 

 
 

 

ตารางที่ 2 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จําแนกตามแหลงทุน  
 

ท่ี แหลงทุน จํานวนโครงการ งบประมาณ 

แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

1 งบประมาณแผนดนิ 14 7,020,200 

2 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารย 27 3,057,878 

3 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 

5 380,000 

4 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารยและบุคลากร 

โดยนโยบายการวิจัยของอธิการบดี 

1 109,278 

5 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 7 520,300 

6 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา 20 100,000 

รวม 74 11,187,656 

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

7 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 2,220,000 

8 สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 1 120,000 

รวม 10 2,340,000 

รวมท้ังส้ิน 84 13,527,656 

 

แผนภูมิท่ี 1  แหลงทุนการสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ตารางท่ี 3 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

             จําแนกตามแหลงทุนและคณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน 

              

ท่ี หนวยงาน 
ทุนภายใน 

(บาท) 

ทุนภายนอก 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

1 คณะเกษตรและชีวภาพ 888,706 337,000 1,225,706 

2 คณะวิทยาศาสตร 3,470,853 1,053,000 4,523,853 

3 คณะศึกษาศาสตร 1,057,274 200,000 1,257,274 

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,392,667 450,000 2,842,667 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1,299,964 - 1,299,964 

6 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม – ชัยนาท 

87,000 - 87,000 

7 วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 149,578 - 149,578 

8 ศูนย/สํานัก/สถาบัน 1,841,614 300,000 2,141,614 

 รวมท้ังส้ิน 11,187,656 2,340,000 13,527,656 

 

ตารางท่ี 4 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

             จําแนกตามหนวยงาน  

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ 1 669,879 9.54 

คณะวิทยาศาสตร 7 2,550,353 36.33 

คณะศึกษาศาสตร 1 492,274 7.01 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  2  921,690 13.13 

คณะวิทยาการจัดการ 2 937,390 13.35 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(โครงการบรหิารจัดการงานวิจัย 

สําหรับการเผยแพรผลงานวิจัย) 

1 1,448,614 20.64 

รวม 14 7,020,200 100.00 
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ตารางท่ี 5 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายไดสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

             จําแนกตามคณะ  

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ   2  218,827 7.16 

คณะวิทยาศาสตร 6 860,500 28.14 

คณะศึกษาศาสตร  3  240,000 7.85 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 1,440,977 47.12 

คณะวิทยาการจัดการ 3 297,574 9.73 

รวม  28  3,057,878 100.00 

 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร ไดรับทุนจาก แหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุน

งานวิจัย (สกว.) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตองนํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2557 

สมทบใหกับนักผูวิจัย ปละ 120,000 บาท (สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงตองนํางบประมาณมานับรวม แตไมนับ

จํานวนโครงการวิจัย เพราะนําไปนับโครงการวิจัยท่ีแหลงทุนภายนอกแลวน้ัน) 

 

ตารางท่ี 6 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได  

   สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตามคณะ 

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร 1 60,000 15.79 

คณะศึกษาศาสตร  3  260,000 68.42 

คณะวิทยาการจัดการ 1 60,000 15.79 

รวม  5  380,000 100.00 
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ตารางท่ี 7 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได  

    สําหรับอาจารยและบุคลากร โดยนโยบายการวิจัยของอธิการบดี จําแนกตามคณะ 

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 1 109,278 100.00 

รวม 1 109,278 100.00 

 

ตารางท่ี 8 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายไดสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน          

             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามหนวยงาน  

 

หนวยงาน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

รอยละ 

วิทยาลัยแพทยทางเลือก 1 40,300 7.75 

กองคลัง 3 161,200 30.98 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม – ชัยนาท 

1 87,000 16.72 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 231,800 44.55 

รวม 7 520,300 100.00 

 

 

ตารางท่ี 9 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได สําหรับนักศึกษา  

             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามคณะ 

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน รอยละ 

คณะศึกษาศาสตร 13 65,000 65.00 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 30,000 30.00 

คณะวิทยาการจัดการ  1  5,000 5.00 

รวม 20 100,000 100.00 
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ตารางท่ี 10 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  

               แหลงทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จําแนกตามคณะ  

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 337,000 15.18 

คณะวิทยาศาสตร 3 933,000 42.03 

คณะศึกษาศาสตร 1 200,000 9.01 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 450,000 20.27 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

(เงินบริหารจัดการงานวิจัย) 
2 300,000 13.51 

รวม 9 2,220,000 100.00 
 

 

ตารางท่ี 11 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  

     จําแนกตามคณะ  

 

คณะ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
 

รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร 1 120,000 100.00 

รวม 1 120,000 100.00 
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สรุปการใชจายงบประมาณรายจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจาํปงบประมาณ 2557 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน            ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต             ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

หนวยงาน           สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 

โครงการ งบท่ีไดรับ ใชไป คงเหลือ 
ใชไป 

รอยละ 

โครงการท่ี 1  จัดทําวารสารจันทรเกษมสารและคูมือ

บริหารจดัการงานวิจัย 

150,000.00 148,317.20   1,682.80 98.88 

โครงการท่ี 2 บริหารจัดการงานของหนวยงาน 150,000.00 149,999.36   0.64 100.00 

รวมท้ังสิ้น 300,000.00 298,316.56 1,683.44 99.44 

 

สรุปการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2557 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน             วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต              ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

หนวยงาน            สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 

โครงการ งบท่ีไดรับ ใชไป คงเหลือ 
ใชไป 

รอยละ 

 โครงการท่ี 1  จัดประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

96,000.00 

 

83,938.86 12,061.14 87.44 

โครงการท่ี 2  จัดประชุมทําแผนและประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

75,000.00 

 

65,691.87 9,308.13 87.59 

โครงการท่ี 3  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการใหความรู

เก่ียวกับการวิจัย  

183,300.00 138,147.10 45,152.90 75.37 

   1โครงการท่ี 4  พัฒนาบุคลากร 50,000.00 14,934.00 35,066.00 29.87 

รวมท้ังสิ้น 404,300.00 302,711.83 100,588.17 74.87 
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สรุปการใชจายงบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2557 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน         วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต          ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

โครงการ         บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 

โครงการ งบท่ีไดรับ ใชไป คงเหลือ 
ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1  สนับสนุนงานวิจัยสําหรับอาจารยและ

บุคลากร 

6,200,000 3,494,493 2,705,507 56.36 

กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับนักศึกษา 1,000,000 100,000 900,000 10.00 

กิจกรรมท่ี 3  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับอาจารยท่ี

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

1,800,000 380,000 1,420,000 21.11 

 3กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับอาจารยและ

บุคลากรโดยนโยบายการวิจัยของอธิการบด ี
1,000,000 109,278 890,722 10.93 

รวมท้ังสิ้น 10,000,000 4,083,771 5,5916,229 40.84 

 

กิจกรรมในรอบป 

 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินกิจกรรมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  

1.1 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน ครั้ง 9 ครั้ง 

1.2 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย จํานวน 12 ครั้ง  

1.3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 4 ครั้ง 

1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย/งบประมาณการวิจัย จํานวน 10 ครัง้ 

1.5 ประชุมคณะอนุกรรมการคัดสรร วเิคราะห และสังเคราะห ความรูจากงานวิจัย จํานวน 5 ครั้ง 
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   2.  การอบรม / สัมมนา 
 

โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

วัน เดือน ป  

ท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูเขารวม

ของมหาวิทยาลัยฯ 

(คน) 

2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การจัดทําแผนงานประจาํปงบประมาณ 

2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จันทรเกษม 

และจังหวัดกาญจนบุร ี

42,400 28 ตลุาคม 2556

และ 21 - 22 

พฤศจิกายน 2556   

21 

2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับ

ทุนวิจัย 

หองประชุมจันทร

ประภสัสร ช้ัน 5 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จันทรเกษม 

50,000 28 พฤศจิกายน 

2556 และวันท่ี 2 

ธันวาคม 2556 

60 

2.3 โครงการประชุมวิชาการโครงการ

สงเสริมการวิจยัในอุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 

โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ   

- 22 – 24 มกราคม 

2557 

10 

2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

จรรยาบรรณนักวิจัยและการละเมดิลิขสิทธ์ิ

ทางปญญา 

หองประชุมจันทร

ประภสัสร ช้ัน 5 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จันทรเกษม 

17,600 29 มกราคม 2557 10 

2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจาก

งานวิจัย 

หองประชุมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ช้ัน 7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

10,400 9 และ11 เมษายน 

2557 

60 

2.6 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การพัฒนาศักยภาพการวิจัยสําหรับอาจารย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

จันทรเกษม 

104,900 ระยะท่ี 1  

1-2 พฤษภาคม 2557  

ระยะท่ี 2  

12 และวันท่ี 19 

พฤษภาคม 2557  

ระยะท่ี 3  

26 – 27 พฤษภาคม 

2557  

50 

2.7 โครงการประชุม เรื่อง การเผยแพร

งานวิจัยสูชุมชนจังหวัดชัยนาท 

จังหวัดชัยนาท 33,800 29 พฤษภาคม 

2557 

60 

2.8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการ

ความรูดานการวิจัย (KM)  เรื่อง เทคนิคการ

เขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับ

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

หองประชุมจันทรจรัส  

ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภฏั 

จันทรเกษม 

- วันท่ี 15 พฤษภาคม 

2557 

60 
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โครงการ/กิจกรรม สถานท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

วัน เดือน ป  

ท่ีดําเนินการ 

จํานวนผูเขารวม

ของมหาวิทยาลัยฯ 

(คน) 

2.9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา” 

หองประชุมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ช้ัน 7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

3,300 6 พฤษภาคม 2557 

และ 12 มิถุนายน 

2557 

10 

2.10 โครงการ เรื่อง การนําเสนอผลงานวิจัย

แหงชาติ” (Thailand Research Expo 

2014) 

ศูนยประชุมบางกอก          

คอนเวนชันเซ็นเตอร 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอท เซ็นทรัลเวิลด 

กรุงเทพฯ   

88,850 7 - 11 สิงหาคม 

2557 

13 

 

 

 3.   กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3.1 การตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน วันท่ี 8 กรกฎาคม 2557  

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ไดแก 

 3.2.1  ผูชวยศาสตราจารยมุกดา  ลิบลับ  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

  3.2.2  นายสิริพัฒน   เสวิกุล  กรรมการ 

3.2.3  นางสาวจันทิมา   ชุลีกราน  กรรมการ 

3.3.4  นางสาวอัจฉรา   หัมพานนท กรรมการและเลขานุการ 
   

4.  การบริการสารสนเทศการวิจัย 

4.1 การบริการขอมูลสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวยขอมูล

โครงการวิจัย แหลงทุนวิจัย ครุภัณฑวิจัย ผลงานเผยแพรของคณาจารย บริการขอมูลการวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แกผูท่ีสนใจ 

4.2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําและเผยแพร

ขอมูลทางเว็บไซต โดยขอมูลในเว็บไซตประกอบไปดวยขอมูลเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  

อันไดแก นโยบายหลักดานการวิจัยและพัฒนา หนาท่ีความรับผิดชอบการบริหารงานวิจัย การแบง

สวนงาน บุคลากร นอกจากนี้ยังมีขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย แบบฟอรม

ตาง ๆ ท่ีใชในข้ันตอนการขอทุนวิจัย ระบบสืบคนงานวิจัย การประชาสัมพันธเก่ียวกับแหลงทุนวิจัย

ภายในและภายนอก การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในการประชุมวิชาการตาง ๆ และภาพถายกิจกรรม

โครงการวิจัยท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดข้ึน 
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4.3 การจัดทําเอกสารสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาได

จัดทําเอกสารสารสนเทศจํานวน 4 เลม คือ 

4.3.1 รายงานประจําป 2556 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพรตามหนวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

4.3.2 วารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 19 ฉบับท่ี 37 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) 

4.3.3 วารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 20 ฉบับท่ี 38 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 

4.3.4 วารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 20 ฉบับท่ี 39 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง “ การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 2557 ” 

วันที่ 28 ตุลาคม 2556  

ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 

 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เร่ือง “ การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ 2557 ” 

วันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมบานสวนฝน 

จังหวัดกาญจนบุรี 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทนุวิจัย            

งบประมาณเงินรายไดประจําป 2557” 

วันที่ 28 พฤศจิกายน และวันที่ 2 ธันวาคม 2556  

ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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การประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุมดมศึกษา คร้ังที่ 2 

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2557 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “จรรยาบรรณนักวิจัยและการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา” 

วันที่ 29 มกราคม 2557  

ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูจากงานวิจัย” 

วันที่ 9 เมษายน 2557 และวันที่ 11 เมษายน 2557 

ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 34 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา” 

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และวันที่ 12 มิถุนายน 2557 

ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 35 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “ การพัฒนาศักยภาพการวิจัยสําหรับอาจารย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3 ระยะ” 

ระยะที่ 1 วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2557 

ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 36 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “ การพัฒนาศักยภาพการวิจับสําหรับอาจารย  

มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 3 ระยะ” 

ระยะที่ 2 วันที่ 12 และ 19 พฤษภาคม 2557 

ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 37 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “ การพัฒนาศักยภาพการวิจับสําหรับอาจารย  

มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 3 ระยะ” 

ระยะที่ 3 วันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2557 

ณ หองประชุมจันทรประภัสสร ช้ัน 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 38 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการความรูดานการวิจัย (KM) 

ปการศึกษา 2556 

เร่ือง “เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือใหไดรับทุนอุดหนนุการวิจัย” 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 

ณ หองประชุมจันทรจรัส ช้ัน 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “การเผยแพรงานวิจัยสูชุมชนจังหวัดชัยนาท” 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  

ณ หองประชุม MK มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 40 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 

ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 

 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 41 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2013) 

วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2557 

ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 

ราชประสงค กรุงเทพฯ 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 42 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

 

การประชุมคณะกรรมการสงเสรมิการวิจัย ประจําป 2557 

ณ หองประชุมมานิจ ชุมสาย  ช้ัน 4  

อาคารสํานักงานอธิการบดี 

 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 43 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย 

/งบประมาณวิจัย 

ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 
 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 44 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ช้ัน 7 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 45 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดสรร วิเคราะห  

และสังเคราะห ความรูจากงานวิจัย 

ณ หองประชุมบรรจบ พันธุเมธา ช้ัน 4 

อาคารสํานักงานอธิการบดี 

                          รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 46 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2556 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1.1 ขอมูลท่ัวไป 

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

ครู พ.ศ. 2518 โดยกําหนดใหอยูภายใตแผนกบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการ

บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการ พ.ศ. 2527 แผนกบริการการศึกษา ไดเปลี่ยนเปนศูนยฝกอบรม

และบริการวิชาการ แตโครงสรางการบริหารยังไมชัดเจน เม่ือ พ.ศ. 2528 ไดเปลี่ยนเปนศูนยวิจัยและ

บริการการศึกษา มีฐานะเทียบเทาคณะวิชา มีการแบงงานเปน 3 ฝาย ไดแก 1) ฝายวิจัยและเผยแพร 

2) ฝายสงเสริมและบริการวิชาการ และ 3) ฝายฝกอบรมใน พ.ศ. 2538 เปลี่ยนเปน สํานักวิจัยและ

บริการการศึกษา ใน พ.ศ. 2542 เปลี่ยนเปน สํานักวิจัยและบริการวิชาการ และ พ.ศ. 2548-ปจจุบัน 

เปลี่ยนชื่อเปน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ในปการศึกษา 2556 มีผลการประเมินตามเกณฑตัวบงชี้การประเมินจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวม 5 องคประกอบ 9 ตัวบงชี้ มีผลการดําเนินงานเทากับ 5.00 

คะแนน อยูในระดับดีมาก 

 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน

ดําเนินการ 

5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 5.00 ดีมาก 

2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการอุดมศึกษา   

 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 5.00 ดีมาก 

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 5.00 ดีมาก 

3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 

5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 ดีมาก 

 

 

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินในภาพรวมตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มุมมองดานการบริหารจัดการ คะแนนประเมิน ผลการประเมิน 

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย 5.00 ดีมาก 

2. ดานกระบวนการภายใน 5.00 ดีมาก 

3. ดานการเงิน 5.00 ดีมาก 

4. ดานบุคลากร การเรียนรู และนวตักรรม 5.00 ดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 ดีมาก 

 

 

1.3 จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง 

มีการวางแผนกลยุทธอยางเปนระบบและมีแผนการปฏิบัติราชการครบถวน มีการจัดทําแผน

เชื่อมโยงกับพันธกิจไดดี 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

เอกสารหลักฐาน เชน รายงานการประชุมและโครงการตาง ๆ ควรอยูภายใตเง่ือนไขเวลา คือ 

เดือนพฤษภาคม 2556 – มิถุนายน 2557 

 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 

1. การขับเคลื่อนระบบกลไกการไดทุนวิจัยในระดับดีอยางตอเนื่อง 

2. ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา มีวิสัยทัศนกวางไกลในการขับเคลื่อนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ไดทุนวิจัยจากภายนอก และการเผยแพรองคความรูดานการวิจัยสูชุมชนทองถ่ินโดยตรง และเกิด

ประโยชนไดอยางแทจริง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การปรับกระบวนการขอทุนวิจัยใหกระชับ และอนุมัติทุนไดในระยะเวลาท่ีนําไปใช

ประโยชนไดอยางเหมาะสม 

2. การปรับระเบียบการขอทุนวิจัย การเบิกจายทุนวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการทําวิจัย

ไดเปนอยางดี 

3. สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการนําวิจัยไปเผยแพรและใชประโยชน และมีความสะดวก คลอง

ตอการใชทรัพยากร 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิยังไมครอบคลุมวิชาชีพ วิชาการทุกสาขาวิชา 

2. การบริหารจัดการดานการบริการท่ีมีความชัดเจนเก่ียวกับปายระบุตําแหนงหนาท่ีในการใหบริการ

แกคณาจารยและนักวิจัย ท่ีเปนไปตามระบบของการจัดทําวิจัย 

3. ระบบฐานขอมูลดานการวิจัยท่ีใชในการบริหารจัดการ ประกอบการตัดสินใจและ 

การประกันคุณภาพ ภารกิจดานการวิจัยยังไมมีประสิทธิภาพสมบูรณ 

4. การจัดทําเอกสารของหนวยงาน ควรจัดทําเปนระบบทางวิชาการท่ีมีการรวมเปนเลม 

สะดวกตอการใชงาน 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การพัฒนาระบบกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ กระชับ รัดกุม และไดผลงานท่ีมีคุณภาพ 

2. การสนับสนุนหนวยงานใหไดทุนวิจัย การเผยแพร การใชประโยชน ไดเกณฑคุณภาพของ 

สกอ. และ สมศ. 
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3. จัดทําฐานขอมูลดานการวิจัย เพ่ือเปนขอมูลภาพรวมใหแกมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล และมีประสบการณเปนนักวิจัยมืออาชีพ 

2. การกํากับดูแล ขับเคลื่อนภารกิจดานการวิจัยและขับเคลื่อนการมีสวนรวมกับหนวยงาน

ภายนอกอยางตอเนื่อง 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การพัฒนาระบบกลไกดานการวิจัย เพ่ือรวบรวมขอมูลดานการวิจัยเก่ียวกับทุนวิจัย 

ผลงานวิจัย การเผยแพร องคความรู ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากทุกหนวยงาน เพ่ือใชประโยชนตอการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย และรองรับการประกันคุณภาพดานการวิจัย 

2. ภาวะผูนําในการขับเคลื่อนยกระดับพัฒนาคุณภาพดานการวิจัย 

3. การขับเคลื่อนทุนวิจัยจากภายนอกและประชาคมอาเซียน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยังไมมีแผนบริหารงานวิจัยท่ีชัดเจนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีมีสวนสนับสนุนคณะ ให

สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. แผนงานดานการวิจัยยังไมมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับคณะ 

เพ่ือแบงงานท่ีชัดเจน 

3. ยังไมมีหองความรูเพ่ือการจัดทําวิจัย 

4. ระบบการติดตามประเมินผลงานยังไมมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัย 

2. การสังเคราะหงานวิจัย 

3. การทํางานแบบมีสวนรวมกับหนวยงานระดับคณะและจัดทําแผนงานภารกิจดานการวิจัย

รวมกัน 

4. การรวบรวมระบบกลไกดานการวิจัย ท้ังในรูปของเอกสารและสื่อเทคโนโลยี 

5. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงควรจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และแผนปรับปรุงพัฒนาท่ี

เปนของสถาบันวิจัยและพัฒนาดวย 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ-จัดจาง เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ 

 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง 

มีการทําประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพครบถวน มีการ

ทําประกันคุณภาพอยางมีระบบและจัดทําวิจัยนําเสนอ เผยแพรในตางประเทศ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีหลักฐานท่ีเก่ียวของกับรายงานการประชุมดานการประกันคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ควรให

ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการประกันคุณภาพมากข้ึน 

 

2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ตามองคประกอบคุณภาพ 
 

 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน1 
คะแนน 

ประเมิน

ตนเอง 

คะแนนประเมนิ 

โดย

คณะกรรมการ 
(เกณฑ สกอ.) 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมิน

ท่ีตางจากท่ีระบใุน 

SAR) 

ตัวต้ัง 
ผลลัพธ(% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 5 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 5 ขอ 8 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 4 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 
30,000 

บาท/คน 

204,918 
102,459 5 คะแนน 5 คะแนน  

2 

ตัวบงช้ีท่ี 7.1 5 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 7.2 4 ขอ 5 ขอ (1,2,3,4,5) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 7.4 5 ขอ 6 ขอ (1,2,3,4,5,6) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 8.1 5 ขอ 7 ขอ (1,2,3,4,5,6,7) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ีท่ี 9.1 9 ขอ 9 ขอ (1,2,3,4,5,6,7,8,9) 5 คะแนน 5 คะแนน  

ตัวบงช้ี สมศ.ท่ี 15 4.51 คะแนน 5.00 5 คะแนน 5 คะแนน  
 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆเชนระบุเปนคารอยละหรือระบุเปนสัดสวนหรือระบุเปนคะแนนหรือระบุ

เปนจํานวนหรือระบุเปนขอ 
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ตาราง ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

องคประกอบท่ี 1 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 7 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 8 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

องคประกอบท่ี 9 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

ไมนําตัวบงช้ี  

สมศ.ท่ี 15 มา

คํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 

ของทุกองคประกอบ 
5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 

 

ตาราง ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพบัณฑติ - - - -   

มาตรฐานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการ       

 ก. ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการ

อุดมศึกษา 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก  

 ข. ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 5.00 5.00 - 5.00 

ดีมาก ไมนําตัวบงช้ี 

สมศ. ท่ี 15 

มาคํานวณ 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
 5.00 - 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก - ดีมาก   

 

 

รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   53 

 



ตาราง ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ 

มุมมองดานการบริหารจัดการ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. ดานนักศึกษาและผูมสีวนไดเสยี - - - - -  

2. ดานกระบวนการภายใน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ไมนําตัวบงช้ี  

สมศ. ท่ี 15 มา

คํานวณ 

3. ดานการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมุมมอง 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 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

หมายเหตุ 
I P O รวม 

1. มาตรฐานดานศักยภาพและ 

 ความพรอมในการจดัการศึกษา 

 (1) ดานกายภาพ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 (2) ดานวิชาการ - - - - -  

 (3) ดานการเงิน - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

 (4) ดานการบริหารจดัการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

ไมนําตัวบงช้ี 

สมศ. ท่ี 15 มา

คํานวณ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานท่ี 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก  

2. มาตรฐานดานการดาํเนินการตาม 

 ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 (1) ดานการผลติบัณฑติ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 (2) ดานการวิจัย 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  

 (3) ดานการใหบริการทางวิชาการ 

 แกสังคม 
- - - - - 

 

 (4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ 

 วัฒนธรรม 
- - - - - 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกมาตรฐาน 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก - ดีมาก   
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

ประจําปงบประมาณ 2557 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2557 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้ ง

โรงงานแปรรูปเนยแข็งสําหรับเกษตรกร     

ผูเลี้ยงโคนมในประเทศไทย 

ผศ.ดร.สภุาณี ดานวิริยะกุล  

และคณะ 

669,879 

 

 

8/57 1 ต.ค.56 

 รวมท้ังสิ้น 669,879   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การ เพาะ เห็ ด ถ่ั ง เช าสีทอง  (Cordyceps 

militaris (L.Xlink) ดวยเมล็ดพืชและแมลง 

นายรัฐพล ศรประเสริฐ 

และคณะ 

358,877 

 

1/57 1 ต.ค.56 

2 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดการองค

ความรูอาเซียนในโลกอาเซียนในโลกเสมือน

จริงสามมิติ 

นายเขมพันธ ขันธธนโภคา 

และคณะ 

365,148 

 

2/57 1 ต.ค.56 

3 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตท่ีใช วัสดุ 

กากอุตสาหกรรม 

นายสุภิชาติ เจนจิระปญญา 

และคณะ 

317,814 3/57 1 ต.ค.56 

4 การพัฒนาเม็ดอมระงับกลิ่นปากจากนํ้ามัน

หอมระเหยของพืชวงศขิงบางชนิด (ขา ขมิ้น 

และกระชาย) 

ผศ.เยีย่มศริิ มณีพิสมัย 

และคณะ 

438,207 

 

4/57 1 ต.ค.56 

5 การวิเคราะหและพัฒนาประสิทธิภาพของ

ทรายจากแมนํ้าเจาพระยาในจังหวัดชัยนาท

เพ่ือใชในการผลิตแกว 

น.ส.นันทนา เงินเลีย้ง 

และคณะ 

268,863 

 

5/57 1 ต.ค.56 

6 การประยุกตใชหลักเจริญเติบโตอยางชาญ

ฉลาดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการ

พัฒนาอัตลักษณเมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศและ

มรดกทางวัฒนธรรมและการสรางความ

รวมมือระดับจังหวัด 

ดร.ดวงพร ประเสริฐสรรพกิจ 

และคณะ 

363,531 6/57 1 ต.ค.56 

7 การศึกษาสมบัติเปลงแสงของธาตุหายากท่ี

โดปในระบบแกว Bi2O3-ZnO-B2O3    

ดร.ภาณุวัฒน ซิมะลาวงค 

และคณะ 

437,913 7/57 1 ต.ค.56 

 รวมท้ังสิ้น 2,550,353   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง

ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค

สําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.พัชรา พุมพชาต ิ

และคณะ 

492,274 

 

11/57 1 ต.ค.56 

 รวมท้ังสิ้น 492,274   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2557 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 มาตรการทางกฎหมายในการปราบปราม

อาชญากรรมการคาสัตวปาและพันธุพืชปาแหง

ภูมิภาค 

นายอัครเดช มณีภาค 

และคณะ 

509,208 

 

9/57 1 ต.ค.56 

2 การสรางเสถียรภาพระบบอุตสาหกรรมออยและ

นํ้าตาลทราย เ พ่ื อรองรั บน โยบายการค า

ประชาคม 

นายเจนพล ทองยืน 

และคณะ 

412,482 

 

10/57 1 ต.ค.56 

 รวมท้ังสิ้น 921,690   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาการสื่อสารในครอบครัวเพ่ือปองกัน

พฤติกรรมเบ่ียงเบนทางสังคมของเยาวชนไทย

ในภาคกลาง 

ผศ.จุไรรัตน ทองคําชื่นวิวัฒน 

และคณะ 

512,560 

 

12/57 1 ต.ค.56 

2 การพัฒนาชองทางการตลาดสินคาของชมรม

ผูสูงอายุจังหวัดชัยนาทเพ่ือสรางอาชีพและ

รายไดอยางยั่งยืน 

นางพวงทิพย หนูเจริญ 

และคณะ 

424,830  

 

13/57 1 ต.ค.56 

 รวมท้ังสิ้น 937,390   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2557 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการงานวิจัยสํ าหรับ เผยแพร

ผลงานวิจัย 

ผศ.ดร.ปญญา ธีระวิทยเลิศ 1,448,614 

 รวมท้ังสิ้น 1,448,614 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได สําหรับอาจารย 

ประจําปงบประมาณ 2557 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2557 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตกรด          

อะซิติกและเซลลูโลสไดสูงจากผลไมทองถ่ิน

จังหวัดชัยนาท 

นายอํานาจ ภักดโีต 150,000 18/57 7 ม.ีค.57 

2 การวิเคราะหอภิมานประสิทธิผลของสารสกัด

กะทกรกเพ่ือใชเปนสมุนไพรบําบัดทางสัตว

แพทย 

ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล  

พหลภาคย 

68,827 

 

34/57 1 ส.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 218,827   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาเครื่องผลิตถานอัดแทงจากเปลือก

มะพราวในชุมชน 

วาท่ีรอยตรณีัฐพล ใจสํารวม 210,000 

 

01/57 15 ก.พ.57 

2 การใชประโยชนจากใบมหาพรหมราชินีรักษา

มะเร็งโดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางอีพิยูเดสมิน

เพ่ือเพ่ิมสมบัติการละลาย ฤทธ์ิการตานมะเร็ง 

และการถายทอดองคความรูสูสังคม 

ดร.วีรนุช สระแกว 168,000 

 

02/57 15 ก.พ.57 

3 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการพนสภาพของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ณัฐพร ภักด ี 100,000 

 

03/57 15 ก.พ.57 

4 
การพัฒนาบทเรียนปฏิสัมพันธสําหรับระบบ

จัดการเน้ือหาสมารทโฟน กรณีศึกษารายวิชา

ระบบปฏิบัติการ 

นายตรีพล สักกะวนิช 82,500 

 

04/57 15 ก.พ.57 

5 การประเมินประสิทธิภาพและความเปนไปไดใน

การใชงานของผนังกระจกปลองรังสีอาทิตยแบบ

บานเปดสําหรับประเทศไทย 

นายจรลั รัตนโชตินันท 180,000 

 

27/57 1 เม.ย. 57 

6 การบูรณาการปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมท่ี

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีจุดเปลี่ยนถายสัญจร : 

กรณีศึกษาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟฟา 

กรุงเทพมหานคร 

ดร.ดวงพร กาซาสบิ

(ประเสริฐสรรพกิจ) 

120,000 33/57 2 ม.ิย.57 

 รวมท้ังสิ้น 860,500   

 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยลําดับท่ี 6 ไดรับทุนจาก แหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตองนํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2557 สมทบใหกับนักผูวิจัย 

ปละ 120,000 บาท (สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงตองนํางบประมาณมานับรวม แตไมนับจํานวนโครงการวิจัย เพราะ

นําไปนับโครงการวิจัยท่ีแหลงทุนภายนอกแลวน้ัน) 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2557  

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาทักษะการฟงและการพูด โดยใชชุด

การสอนตามแนวทางการสอนแบบสื่อสารใน

ร า ย วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ ค รู  ค ณ ะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.กัญญาภัทร  

แสงแปน 

70,000 

 

06/57 15 ก.พ.57 

2 การพัฒนาชุดฝกทักษะการวัดและประเมินผล

ทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

(5 ป) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ปานรดา สรรเสรญิ 70,000 38/57 1 ก.ย.57 

3 การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเองตามแนวคอน

สคั คติ วิ สต วิ ช า เพศศึกษาและสุ ขภาพใน

ครอบครัว สําหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สรัญญา ลําลึก 100,000 37/57 1 ก.ย.57 

 รวมท้ังสิ้น 240,000   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2557 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การวิเคราะหเปรียบเทียบ แนวคิด คติความเช่ือ 

รูปแบบเทคนิคเชิงชางและเรื่องราวท่ีปรากฏในงาน

จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดท่ีมีอายุการสราง

มากกวา 100 ปข้ึนไป : กรณีศึกษา 9 วัด ในจังหวัด

ชัยนาท 

น.ส.เกวรินทร พันทวี 126,800 

 

07/57 15 ก.พ.57 

2 การใชสารสนเทศเพ่ือการผลิตผลงานทางวิชาการ

ของคณาจารย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.วาทินี นิลงาม 52,500 

 

08/57 15 ก.พ.57 

3 การใชภาษาอังกฤษเชิงทฤษฏีความสุภาพในขาว

การเมืองจากหนังสือพิมพบางกอกโพสตและ

หนังสือพิมพเดอะเนช่ัน 

น.ส.จันทรวรรณ  

สําราญสํารวจกิจ 

67,017 09/57 15 ก.พ.57 

4 การวิเคราะหลักษณะการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ

ในนิตยสารบันเทิงไทย 

นางกรรณิการ รักษา 77,280 10/57 15 ก.พ.57 

5 การสรางกลุมและการบริหารจัดการกลุมของสมาชิก

กองทุนพัฒนาบทบามสตรีเ พ่ือการพัฒนาอาชีพ

กรณีศึกษาในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ดร.ปยพร ทาจีน 105,000 

 

11/57 15 ก.พ.57 

6 กลวิธีในการเรียนรูรายวิชาโครงสรางและการใช

รู ปแบบในภาษา อั งกฤษ ธุ ร กิ จของ นักศึ กษา           

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

นายสันตภิูมิ ราชวิชา 70,000 

 

26/57 15 ก.พ.57 

7 ทั กษะการ รู ส า รสน เทศของ นักศึ กษาร ะดั บ         

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.นิรมล ชอุม 60,000 

 

20/57 7 มี.ค.57 

8 แนวทางการ พัฒนาจิ ตสํ า นึ กสาธารณะของ

อาสาสมัครสาธารณะสุขประจําหมูบานในจังหวัด

ชัยนาท 

น.ส.ทัศนีย สาแกว 160,000 

 

21/57 7 มี.ค.57 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2557 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

9 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองภูมิปญญา

ทองถ่ิน: กรณีศึกษาจังหวัดชัยนาท 

น.ส.เบญจวรรณ ธรรมรัตน 200,000 36/57 4 ก.ย.57 

10 พฤติกรรมการใช เครือขายสังคมออนไลนของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.กัญจนพร บุญมั่น 52,500 27/57 7 มี.ค.57 

11 แบบฝกทักษะภาษาฝรั่งเศษดวยแนวทางการสื่อสาร

ขามวัฒนธรรมในบริบทของประเทศไทย 

ดร.ปยจติร สังขพานิช 141,000 39/57 1 ก.ย.57 

12 กระบวนการถายทอดความรูนาฎศิลปไทย : ปกรณ 

พรพิสุทธ์ิ 

ผศ.ดร.บุปผาชาต ิ

อุปถัมภนรากร 

117,007 33/57 1 ส.ค.57 

13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการอาน

ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

นายวิชัย สิงหซอม 128,188 32/57 22 ก.ค.57 

14 การลมสลายของเจานายลําปาง นายไพโรจน ไชยเมืองช่ืน 83,685 19/57 15 ก.พ. 57 

 รวมท้ังสิ้น 1,440,977   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส 

 (e-Learning) รายวิชาเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพสําหรับนักศกึษา  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

จันทรเกษม 

น.ส.นันทินี สุดโททอง 150,000 

 

5/57 15 ก.พ.57 

2 การเปดรับสื่อประชาสัมพันธของโรงแรมท่ีมี

ผลตอความรูทัศนคติและพฤติกรรมการใช

บริการของลูกคาในโรงแรมจันทรเกษมปารค 

ดร.พสิษฐ โสภณพงศพัฒน 57,615 

 

25/57 15 ก.พ.57 

3 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมดานความซื่อสัตยของบุคลากรและ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวนุชนาถ มีสมพืชน 89,959 31/57 1 ส.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 297,574   
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ภาคผนวก ค 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได  

สําหรับอาจารยที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ 2557 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได  

สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 ผลตอพลังกลามเน้ือขาจากการฝกพลัยโอ

เมตริกรวมกับการฝกการยืดเหยียดกลามเน้ือ

แบบกระตุนระบบประสาท 

นายยุทธนา เรียนสรอย 60,000 24/57 7 มี.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 60,000   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได  

สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

ปงบประมาณ 2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาคูมือแนวทางการวัดผลประเมินผล

ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาตสิําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลยัสายวิชาการ 

ผศ.ดร.ปญญา ธีระวิทยเลิศ 100,000 23/57 7 มี.ค.57 

2 การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอนท่ี

เสรมิสรางจิต 5 ลักษณะ เพ่ือ อนาคตสําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

ผศ.ดร.ไสว ฟกขาว 100,000 22/57 7 มี.ค.57 

3 การประเมินผลกลุมวิชาพลานามัย หมวด

วิชาการศึกษาท่ัวไป พ.ศ.2554 ของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม โดยใช

รูปแบบซิปป (CIPP MODLE) 

นายปยะปทีป แสงอุไร 60,000 29/57 1 เม.ย.57 

 รวมท้ังสิ้น 260,000   
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได  

สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 กําลังขวัญ แรงจูงใจ และความพึงพอในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการพนักงานลูกจางของ

องคการปกครองสวนทองถ่ิน: ศึกษากรณี

องคการปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอปลวกแดง 

จังหวัดระยอง 

น.ส.อาจารยี ประจวบเหมาะ 60,000 28/57 1 เม.ย.57 

 รวมท้ังสิ้น 60,000   
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ภาคผนวก ง 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได  

สําหรับอาจารยและบุคลากร โดยนโยบายการวิจัยของอธิการบด ี
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได  

สําหรับอาจารยและบุคลากร โดยนโยบายการวิจัยของอธิการบดี 

ปงบประมาณ 2557 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาการแพทยแผนจีนในประเทศไทย แพทยจีนธนภัทร จินตกุล 109,278 35/57 1 ส.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 109,278   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   76 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

จากงบประมาณรายได ป 2557 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได  

สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน   

ปงบประมาณ 2557 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การมีสวนรวมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา

ร ะบบห อ งสมุ ด อั ต โ นมั ติ ข อ ง วิ ทย าลั ย

การแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

นายจกักพันธุ ชื่นบาน วิทยาลัย

การแพทย

ทางเลือก 

40,300 17/57 15 ก.พ.57 

2 การเ พ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดาน

การเงินของกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

น.ส.ขจรจิตร ธํารงวิศว กองคลัง 46,200 13/57 15 ก.พ.57 

3 การพัฒนาคูมือการเบิกจายเงินงบประมาณ

แผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ยุภาลัย เตียงนิล กองคลัง 62,500 14/57 15 ก.พ.57 

4 ปญหา  อุปสรรค  และการแกปญหาการยืม

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สําราญ  

เจริญสุขเชา 
กองคลัง 52,500 15/57 15 ก.พ.57 

5 การพัฒนาเครื่องสีขาวโบราณสําหรับการขัด

ผิวเมล็ดกาแฟ 

นายอิทธิรงค จงใจ ศูนยการศึกษา

ชัยนาท 

87,000 16/57 15 ก.พ.57 

6 การพัฒนาระบบการบรหิารงานประกัน

คุณภาพการศึกษาดานการวิจัยของ

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.ภัทรพร กิจชัยนกุูล สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

144,500 12/57 15 ก.พ.57 

7 การสรางแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจ

ดานการวิจัยเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายวิมล มริะสิงห สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

87,300 30/57 23 มิ.ย.57 

 รวมท้ังสิ้น 520,300   
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือนักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได  

ประจําปงบประมาณ 2557 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา) 

ปงบประมาณ 2557 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 การจัดกิจกรรมการปนเพ่ือพัฒนากลามเน้ือมือของเด็ก

อนุบาล 1/2 โรงเรยีนเกษมพิทยา 

น.ส.สุกัญญา จันทรมาศ 

น.ส.กิตตยิา แกวขอมด ี

นายตฤณ แจมถิน 5,000 

2 ผลของการใชกิจกรรมศิลปะสรางสรรคแบบวาดภาพ

อิสระท่ีมตีอทักษะการเขียนของเดก็ปฐมวัย 

น.ส.จินตนา พงษสระพัง 

น.ส.สมุนา ไชยหงษ 

นายตฤณ แจมถิน 5,000 

3 การใชกิจกรรมบทบาทสมมติเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมกลา

แสดงออกของนักเรียนช้ันอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนเกษม

พิทยา 

น.ส.สุกัญญา ทองสรอย 

น.ส.พรทิภา หงษนิล 

นายตฤณ แจมถิน 5,000 

4 การใชกิจกรรมการเลานิทานเพ่ือสงเสริมความสามารถ

ทางภาษาดานการพูดของเด็กปฐมวัยระดับช้ันเตรียม

อนุบาล โรงเรียนเกษมพิทยา 

น.ส.พรรณณิดา หอทรัพย 

น.ส.ราฟตา หมายเก 

นายตฤณ แจมถิน 5,000 

5 การสรางระเบียบวินัยโดยการจัดกิจกรรมการละเลน

พ้ืนบาน 

น.ส.กมลภู มั่งคั่ง 

น.ส.ทิวาพร ศรไีชโย 

นายตฤณ แจมถิน 5,000 

6 การคิดเชิงเหตุผลเด็กปฐมวัยท่ีไดรบัการจัดกิจกรรม

ศิลปะสรางสรรคโดยใชกากมะพราว 

น.ส.จุฑารัตน หมั่นภักด ี

น.ส.เอ้ือมพร มาลัย 

นายตฤณ แจมถิน 5,000 

7 การจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรคการวาดภาพเพ่ือ

สงเสริมความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย 

น.ส.เจะซาลูวานิง เจะอารง 

น.ส.ณศิรา สลีาดเลา 

นายตฤณ แจมถิน 5,000 

8 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง

พหุนาม โดยวิธีการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค LT 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศบดินทรเดชา 

นายฉัตรชัย กองสอน น.ส.สริินพร บานแสน 5,000 

9 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรูการแกปญหา

คณิตศาสตรเรื่องการประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ บดินทรเดชา ท่ีไดรับกาสอนดวยการแกปญหา

ของโพลยา (Polya) 

น.ส.นพวรรณ วิจิตรบรรจง น.ส.สริินพร บานแสน 5,000 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวโดยใชการเรยีนรูแบบเพ่ือนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ บดินทร 

เดชา ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2556 

น.ส.วราภรณ นนทะวงษ น.ส.สริินพร บานแสน 5,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา) 

ปงบประมาณ 2557 

คณะศึกษาศาสตร 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

11 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอานดวยแบบทักษะการ

อานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  วิชาภาษาอังกฤษ 

น.ส.กมลศิริ ทองริบุร ี น.ส.พรนภสั  

ทับทิมออน 

5,000 

12 การพัฒนาความสามารถดานการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

โดยใชรูปแบบการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสําคญั 

น.สธันยพร พงศจันทร น.ส.พรนภสั  

ทับทิมออน 

5,000 

13 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษโดยใช

แบบฝกทักษะการอานผานนิทานสําหรับเด็กของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนลาดปลาเคาพิทยาคม 

น.ส.พชร สวางวงษ น.ส.พรนภสั  

ทับทิมออน 

5,000 

 รวมท้ังสิ้น 65,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา) 

ปงบประมาณ 2557 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 รณีศึกษาประวัตคิวามเปนมาและแนวทางการสอนดนตรี

ไทยบานศาลาตนจันทน 

น.ส.ธนภัทร สุนพะวงษ รศ.จันทรพร นวลเพง 5,000 

2 กรณีศึกษาประวัติความเปนมาและแนวทางการสอน

ดนตรไีทย ตําบลบางขุนเทียน และตําบลบางสีทอง 

จังหวัดนนทบุร ี

น.ส.วราภรณ พลูพิพัฒน รศ.จันทรพร นวลเพง 5,000 

3 การสืบทอดดนตรไีทยสายบางใหญ: กรณศีึกษา ครูทเม็น 

นุชทรัพย 

นายณัฐชา กลาหานญ รศ.จันทรพร นวลเพง 5,000 

4 กรณีศึกษาเพลงเรื่องเพลงชาสํานักครูปาน นิลวงศ น.ส.สภุาภรณ นิลถม รศ.จันทรพร นวลเพง 5,000 

5 รายงานการศึกษาคนควากระบวนการผลิตเครื่องดนตรี

ไทย (ฆองมอญ) กรณศีึกษานายสนุทร พุมโพธ์ิงาม (ชาง

เดื่อ) จังหวัดปทุมธานี 

นายกัณฑอเนก วิชาเดช รศ.จันทรพร นวลเพง 5,000 

6 กรรมวิธีการผลิตเครื่องหนัง นายปณณวัฒน วิริยาภิรมย รศ.จันทรพร นวลเพง 5,000 

 รวมท้ังสิ้น 30,000 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา) 

ปงบประมาณ 2557 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศนําเสนอ

ผลงานนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

นายภานุเดช เมี่ยงมุกข 

และคณะ 

นายเอกบดินทร เกตุขาว 5,000 

 รวมท้ังสิ้น 5,000 
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ภาคผนวก ช 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประจําปงบประมาณ 2557 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (สกอ.)   

ปงบประมาณ 2557 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การศึกษาความสัมพันธระหวางความ

หลากหลายทางชีวภาพของสัตวไมมีกระดูก

สันหลังในดินกับระบบการจัดการพ้ืนท่ี

เกษตรท่ีอําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัด

นครราชสมีา 

ผศ.โกเมนทร  บุญเจือ เกษตรและชีวภาพ 337,000 5/57 1 ต.ค.56 

2 การเสริมสรางคณุลักษณะความรบัผิดชอบ

ตอสังคมของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

รศ.ดร.สภุาคย  

ดุลสมัพันธ 

วิทยาศาสตร 250,000 1/57 1 ต.ค.56 

3 การสํารวจปรมิาณเบตากลูแคนและ

ความสัมพันธระหวางปรมิาณอะไมโลสกับ

ปริมาณเบตากูลแคนในขาวเจาและขาว

เหนียวไทยพันธุตางๆ 

ดร.พัตราพร  จอมเมืองบุตร วิทยาศาสตร 350,000 4/57 1 ต.ค.56 

4 การประยุกตสารสนเทศดานภูมิศาสตรกับ

ชุมชนเกษตรเพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ

สําหรับการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตร

ของจังหวัดชัยนาท 

นายนิยม  สุทธหลวง วิทยาศาสตร 333,000 6/57 1 ต.ค.56 

5 ศึกษาพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักศึกษา

หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ ช้ันปท่ี 2  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

ผศ.ดร.สันทนา  

วิจิตรเนาวรัตน 
ศึกษาศาสตร 200,000 2/57 1 ต.ค.56 

6 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาสาขาพลศึกษาดวยกระบวนการคิด

วิเคราะหอยางมีจารณญาณ 

นางสาวถนอมจิตต  สารอต มนุษยศาสตรฯ 200,000 3/57 1 ต.ค.56 

7 การศึกษาความหลากหลายทางภมูิปญญา

ทองถ่ินดานการแปรรูปอาหารจากขาว 

กรณีศึกษา : อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

นางสาววิฬารัตน  ชูขาว มนุษยศาสตรฯ 250,000 7/57 1 ต.ค.56 

8 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการ

วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ: 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

ผศ.ดร.ปญญา  ธีระวิทยเลิศ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

200,000 8/57 1 ต.ค.56 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (สกอ.)   

ปงบประมาณ 2557 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

9 โครงการบริหารจัดการโครงการสงเสริมการ

วิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 

ผศ.ดร.ปญญา  ธีระวิทยเลิศ สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

100,000 - - 

 รวมท้ังสิ้น 2,222,000   
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ภาคผนวก ซ 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนบัสนุนงานวิจัย 

(สกว.) 
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)   

ปงบประมาณ 2557 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การบูรณาการปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีจุดเปลีย่นถาย

สัญจร: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟฟา 

กรุงเทพมหานคร 

ดร.ดวงพร กาซาสบิ 

(ประเสริฐสรรพกิจ) 

วิทยาศาสตร 120,000 33/57 2 มิ.ย.57 

 

 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยนี้ไดรับทุนจาก แหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 

(สกว.) ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตองนํางบประมาณเงินรายได มาสมทบ ดังนี้ 

ประจําปงบประมาณ 2557 สมทบใหกับผูวิจัย ปละ 120,000 บาท 

ประจําปงบประมาณ 2558  สมทบใหกับผูวิจัย ปละ 120,000 บาท 

            รวมท้ังส้ิน 240,000 บาท 
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ภาคผนวก ฌ 

รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยที่ลงวารสารจันทรเกษมสาร 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 37 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิชาการ 

1 การวิจัยแบบผสมผสาน จุไรรัตน ทองคําชื่นวิวัฒน 

บทความวิจัย 

2 การสืบสานภูมิปญญาทองถ่ินการทอผาพ้ืนเมืองชาวลาวเวียง        

ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วรรณา เรืองปราชญ 

3 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยทองถ่ินภาครัฐ จังหวัดชัยนาท ปญญา ธีระวิทยเลิศ 

4 การพัฒนาความรูและวิธีปฏิบัติในการใชสารกําจัดศัตรูพืชอยาง

ปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท 

สุภาคย ดุลสัมพันธ 

5 พฤติกรรมการบริโภคน้ําสมุนไพรผสมวาหางจรเขของนักศึกษา พัชรี สุวรรณเกิด 

พาชิตชนัต ศิริพานิช 

6 สภาพปญหาและการพัฒนาระบบการบริการเครือขายอินเทอรเน็ต

ไรสายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กัลญา โปธาคํา 

7 ปจจัยสวนผสมการตลาดท่ีมีผลตอนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีตัดสินใจ

ใชบริการสวนสนกุในประเทศไทย 

โศภิตสุภางค กุณวงศ 

8 ปจจัยท่ีสงผลตอความวิตกกังวลของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

อรุณี ม่ิงประเสริฐ 

9 การพัฒนารูปแบบการบริหารแผนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 1 

อุดมศักดิ์ จักรน้ําอาง 

สัมพันธ รอดพ่ึงครุฑ 

10 ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจผูใหบริการระบบ

โทรศัพทเคลื่อนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา 

11 การจัดการนากุงรางเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชนคลองโคน 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 

กษิภพ ฤทธิไชย 

จินตนา อมรสงวนสิน 

12 การพัฒนาแนวทางการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

ชัยชาญ ตันติจรูญโรจน 

จิรัชฌา วิเชียรปญญา 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 19 ฉบับท่ี 37 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2556) (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิจัย 

13 การพัฒนายุทธศาสตรองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ศราวุฒิ ดาวกรงแกว 

จิตราภา กุณฑลบุตร 

นรินทร สังขรักษา 

14 ปจจัยท่ีสงผลตออัตราการเติบโตของการจางงานใน

ภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ฐิติมา โหลํายอง 

15 การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบมีสวน

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สุนันทวิทย พลอยขาว 

16 รุปแบบการบสริหารศูนยฝกกีฬาเทควันโดท่ีมีประสิทธิผล กิตติพงศ มงคลการุณย 

พีระพงษ สิทธิอมร 

ปรีชา สภาสุวรรณกุล 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 20 ฉบับท่ี 38 (มกราคม - มิถุนายน 2557) 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิชาการ 

1 ความเสมอภาคหญิงชายในระบบราชการไทย : ความแตกตางหรือ

ความเหมือนในการบริหาร 

กมลพร กัลยาณมิตร 

บทความวิจัย 

2 การพัฒนาชุดใหความรูผูปกครองเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการรูหนังสือ

ของเด็กกอนวัยเรียนมูลนิธิเด็กออนในสลัมฯ เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

ศรุดา ปญญาโรจนรุง 

3 กลยุทธการสื่อสารกับการมีสวนรวมของประชาชนใน 

การสงเสริมการเรียนรูจากศูนยการเรียนรูในเขตจตุจักร 

จุไรรัตน ทองคําชื่นวิวัฒน 

ปญญา ธีระวิทยเลิศ 

4 การสังเคราะหการจัดทํามาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับ

หลักสูตรตามมาตรฐาน  ของตางประเทศในระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 

สุรางค ธรรมโวหาร 

5 ปจจัยบางประการท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเสริม

การเรียนรูในชั้นเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจังหวัดชัยนาท 

วิมล มิระสิงห 

6 การพัฒนาชุดการเรียนวิชาภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

เยาวภา โชติวชิัย 

7 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองเด็กและเยาวชนจากการใช

เว็บไซตเฟสบุค 

อัครเดช มณีภาค  

คณาธิป ทองรวีวงศ    

8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การใชโปรแกรม 

Adobe Captivate เพ่ือการฝกอบรมครู 

กวินท นนทรีกาญจน  

ไพบูลย เปานิล 

9 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่องเครื่องดนตรีไทย สําหรบั

นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 4 

ปณณวิชญ แนวสูง  

วารินทร รัศมีพรหม 

10 ความพึงพอใจในการใชบริการของลูกคาท่ีมีตอศูนยบริการรถยนต 

บอช คาร เซอรวิส 

บุญญฤทธิ์ เรืองสมบูรณ 

สมศักดิ์ มีเสถียร 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 20 ฉบับท่ี 38 (มกราคม - มิถุนายน 2557) (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิจัย 

11 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคาใชจายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ภัทรพร กิจชัยนุกูล  

พาชิตชนัต ศิริพานิช 

12 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และความสามารถในการเผชิญและฟนฝา

อุปสรรคท่ีพยากรณความสุข ในการทํางานของพนักงานองคการ

ขนสง 

รติ บํารุงญาติ  

มานพ ชูนิล 

13 การทํากิจกรรมกับตุกตาลมลุกท่ีมีผลตอความเครียดของพนักงาน 

 

รัชยา ขาวทอง  

สุนทรี ศักดิ์ศรี 

14 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือผลิตภัณฑสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย 

ยูไนเต็ด ของผูบริโภค ในจังหวัดบุรีรัมย 

กิตติคุณ บุญเกตุ  

ปรีชา วิจิตรธรรมรส 

15 ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี 

กชพรรณ ลัภโนปกรณ 

ประสพชัย พสุนนท 

16 รูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนแบบมีสวนรวมของโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

             

อรสา ทรงศรี  

ปราศรัย ประวัติรุงเรือง 

ปกรณ ประจันบาน 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 20 ฉบับท่ี 39 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) 

 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิชาการ 

1 ตนทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาดทางจิตวิทยา สันทนา วิจิตรเนาวรัตน 

บทความวิจัย 

2 มาตรการกฎหมายในการควบคุมการสบูบุหรี่ในสถานศึกษา 

 

พัชมณ ใจสะอาด  

เบญจวรรณ ธรรมรัตน 

3 รูปแบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาติของชุมชนอยางยั่งยืน : 

กรณีศึกษาปาชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท 

 

พิมจันทร แสงจันทร  

ศาศวัต เพงแพ  

วิมล มิระสิงห 

4 ไทยโซง: การอนุรักษผาโบราณเพ่ือสืบสานอัตลักษณทางชาติพันธุ 

 

ภูเนตุ จันทรจิต  

แสน ไชยบุญ  

พิสิษฐ เอมดวง 

5 การพัฒนาการตลาดและการทองเท่ียวของธุรกิจชุมชนสูวิสาหกิจ

ชุมชนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในอําเภอหันคา  

จังหวัดชัยนาท 

นิสา บุญทะสอน  

สุดารัตน มานะ  

บังอร พลเตชา 

6 การพัฒนาคูมือการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

ชยาภา  อัตชู 

7 การพัฒนารูปแบบการฝกอบรมตามแนวทฤษฎีสรางความรูใหม

โดยผูเรียนเองสําหรับครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ณัฏฐกรณ ปะพาน  

ณรงค สมพงษ 

8 การเตรียมความพรอมในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน : 

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

กนกพร ศรีสวรรค 

9 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทํางาน 

ของอุปกรณเครื่องชวยการเดินอากาศระบบนํารองในการรอนลงสู

สนามบินสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการบํารุงรักษาเครื่องสื่อสาร

การบิน ชั้นปท่ี 2 สถาบันการบินพลเรือน 

ไตรสิทธิ์ นิธิโชติชัยอมร 

 

10 การไดรับการสนับสนุนจากหัวหนางานและลักษณะกัลยาณมิตร

ของเพ่ือนรวมงานท่ีพยากรณการใหความรวมมือในการทํางานของ

พนักงานองคการขนสง 

เมวิกา รุงฉัตร   

มานพ ชูนิล 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 20 ฉบับท่ี 39 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2557) (ตอ) 

 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิจัย 

11 พฤติกรรมการใชเวลาวางในท่ีทํางานและสัมพันธภาพระหวาง

เพ่ือนรวมงานท่ีพยากรณความสุขในการทํางานของบุคลากร 

กุสุมา พูลเฉลิม  

มานพ ชูนิล 

12 การนํานโยบายการใชสิทธิเหนือสิทธิบัตรยาไปปฏิบัติใน 

ประเทศไทย 

ฐาปนีย เผือกสุวรรณ 

13 การศึกษารูปแบบคลังสินคาเฟอรนิเจอร กรณีศึกษา บริษัท เอส.พี.

เอส. อินเตอรเทค จํากัด 

กีรติ เสรมิประภาศิลป 

14 ความสัมพันธระหวางทัศนคติตอบริการสินเชื่อ ภาพลักษณองคกร 

และสวนประสมการตลาดกับคุณภาพการใหบริการสินเชื่อ 

ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขามหาสารคาม 

รวีพรรณ อดุลวัฒนศิริ 

นวลฉวี แสงมหาชัย 

15 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของขาราชการทหารสังกัด

หนวยขาวกรองทางทหาร 

ชโยดม หลาแสนเมือง 
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คณะผูจัดทํา 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. ผูชวยศาสตราจารยปญญา   ธีระวิทยเลิศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช   เฉยไสย    รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. นางสาวชวนิดา   สุวานิช  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. นางสาวมณฑารัตน  ชูพินิจ  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 

5. นายวิมล    มิระสิงห  นักวิจัย 

6. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

7. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 

8. นางสาวยวงทอง   มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

9. นายปฐว ี    ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นางสาวพัชรี    ยําพันดุง  พนักงานธุรการ 

รวบรวมพิมพและออกแบบ 

1. นางสาวมณฑารัตน  ชูพินิจ  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 

2. นายวิมล    มิระสิงห  นักวิจัย 

3. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

4. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 

5. นางสาวยวงทอง   มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6. นายปฐว ี    ฉลวย  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

     7. นางสาวพัชรี    ยําพันดุง  พนักงานธุรการ 
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