
คํานํา 
  

 ในปงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนงานและ

กิจกรรมพิเศษ เพ่ือใหบรรลุนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และไดมีการรวบรวมสถิติการ

ดําเนินงาน กิจกรรม รวมถึงการประมวลภาพกิจกรรมไวในรายงานประจาํป 2558 

 ในรายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําป 2558 ไดนําเสนอขอมูล ไดแก 

ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงสรางการบริหารงาน แผนยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ขอมูลบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอมูลงบประมาณ รายงานผลการดําเนินงานตามกิจกรรม

ตาง ๆ และขอมูลรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR 15) ประจําป

การศึกษา พ.ศ. 2557   

 ขอมูลจากเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยในการวางแผนและกําหนดนโยบาย

การดําเนินงาน รวมถึงเปนหลักฐานท่ีสําคัญสําหรับสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชเปน

หลักฐานแสดงตามตัวชี้วัดตาง ๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาหวังเปนอยางยิ่งวารายงานประจําปเลมนี้จะ

เปนประโยชนตอการพัฒนาหนวยงานและมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมสืบไป 

 

 

                                                             
                    (ดร.วรนารถ ดวงอุดม) 

              ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



สารบัญ 
 

เรื่อง                   หนา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา       1 

 ตําแหนงผูบริหาร         1 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ        2 

 วัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และมาตรการ     2 

 ประเด็นยุทธศาสตรการบริหารงานวิจัย ระยะ 5 ป (พ.ศ.2557-2561)   3 

 โครงสรางการบริหารงาน        7 

 คณะผูบริหารและบุคลากร       9 

 หนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน       11 

ขอมูลงบประมาณ 

 งานวิจัยในรอบป 2558        20 

 จํานวนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน      20 

งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจยั จําแนกตามแหลงทุน    21 

 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย จําแนกตามแหลงทุนและคณะ/ศูนย/สํานัก/สถาบัน 22 

งบประมาณสนับสนุนจากเงินแผนดิน      22 

งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับอาจารย     23 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 23 

 งบประมาณสนบัสนุนจากเงินรายได สําหรับวิจัยในชั้นเรียน     24 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได สําหรับนักศึกษา    24 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินแผนดิน แหลงทุน สกอ.    24 

 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได แหลงทุน สกว.     25 

 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน บริษัท สมิทธิผล จํากัด    25 

 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  25 

จังหวัดชัยนาท 

งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    25 

 สรุปการใชจายงบประมาณรายจายเงินงบประมาณแผนดิน ป 2558   26 

 สรปุการใชจายงบประมาณรายจายเงินงบประมาณรายได ป 2558   27 

 สรปุการใชจายงบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได ป 2558  28 

 สรปุการใชจายงบประมาณงานบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ป 2558  29  



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง                   หนา 
 

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ        32 

 การอบรม / สัมมนา        32 

 การบริการวิชาการแกชุมชน       35 

 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     37 

 ภาพกิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา       38 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557      

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา   45 
 

ภาคผนวก ก 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจยัจากงบประมาณแผนดิน ประเภทงานวิจัย  50 

          เพ่ือสรางองคความรู ป 2558         

ภาคผนวก ข 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน    57 

 โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน  

ภาคผนวก ค 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดิน   63 

 โครงการวิจัยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

ภาคผนวก ง 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได    66 

 สําหรับอาจารย 

ภาคผนวก จ 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได   73 

สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ     

ภาคผนวก ฉ 

 รายชื่อนักศึกษาท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได ป 2558  76  

ภาคผนวก ช 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยในชั้นเรียน     83 

 



สารบัญ (ตอ) 
 

เรื่อง                   หนา 

ภาคผนวก ฌ 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก     85 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ป 2558      

ภาคผนวก ญ 

 รายชื่ออาจารยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก   87 

ภาคผนวก ฌ 

 รายชื่อบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร    93 

ปท่ี 21 ฉบับท่ี 40 (มกราคม - มิถุนายน 2558)       

 รายชื่อบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร    95 

ปท่ี 21 ฉบับท่ี 41 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 



 

ประวัติความเปนมา ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ประวัติสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ไดจัดตั้งข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2524 โดยในขณะนั้น  

มีชื่อวา ศูนยวิจัย สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  

ป พ.ศ. 2528 ยุบรวมหนวยงาน 2 หนวยงานเขาดวยกัน คือ ศูนยฝกอบรมและบริการ

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

2518 

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

เปลี่ยนแปลงหลายสวนทําใหศูนยวิจัยและบริการการศึกษาเปลี่ยนชื่อเปนสํานักวิจัยและบริการการศึกษา  

ป พ.ศ. 2542 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 – 2558  ผศ.ดร.ปญญา ธีระวิทยเลิศ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

พ.ศ. 2558 – ปจจุบัน ดร.วรนารถ ดวงอุดม  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 สําหรับ 

การสืบคนและการเผยแพร ท้ังในและตางประเทศ 

 6. เพ่ือแสวงหาแหลงทุนวิจัยท้ังในและตางประเทศ 
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เปาหมาย 

 1. การแตงตั้งคณะกรรมการดานจริยธรรมงานวิจัย 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 – 2561) 

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  คลินิกวิจัย 

  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 การอบรมการประชาสัมพันธขอมูลผานระบบเทคโนโลยี 

  โครงการท่ี 5.2 การพัฒนาระบบและกลไกการประชาสัมพันธขาวสารของสถาบันวิจัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการและครบวงจร เพ่ือแกไขปญหาทองถิ่น 

 กลยุทธท่ี 1  การพัฒนาโจทยการวิจัยท่ีสอดคลองกับปญหาวิจัยทองถ่ิน และแกปญหาภัยธรรมชาติ 

  โครงการท่ี 1.1  การพัฒนาโจทยวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย   

ของชาติ 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 พรอมไดผลประโยชนท้ังสองฝาย) 

  โครงการท่ี 1.2 การพัฒนาศูนยประสานงานการวิจัย โดยสรางความรวมมือกับศูนยชัยนาท 

 โครงการท่ี 1.3 การลงนามบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท้ังในและตางประเทศ

ทางดานวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
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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 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- หนวยสารบรรณและธุรการ 

- หนวยนโยบายและแผน 

- หนวยการเงินและพัสด ุ

- หนวยประกันคณุภาพการศึกษา 

- หนวยฐานขอมูลและประมวลผล 

 

 

 

- หนวยเผยแพรผลงานวิจยัและ

นําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

 

- หนวยประสานทุนวิจยั 

- หนวยพัฒนาและสงเสรมิงานวิจยั 

- หนวยติดตามและประเมินผลการวิจัย 

 

 

 

งานบริหารงานท่ัวไป  

 

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย  

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 

งานเผยแพรผลงานวิจัย 

  

 

สํานักงานผูอํานวยการ  

 

 

งานบริการวิชาการ 

  

 - หนวยบริการวิชาการและฝกอบรม 
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กรอบอัตรากําลังตามโครงสรางการแบงสวนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- นักวิจัย (3) 

- เจาหนาท่ีวิจัย (1) 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (1) 

 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 

 

- เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 

- นักวิชาการคอมพิวเตอร (1) 

 

งานบริหารงานท่ัวไป (หน.1) 

(4 คน) 

 

งานพัฒนาและสงเสริมงานวิจัย (หน.1) 

(6 คน) 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

 

 

งานเผยแพรผลงานวิจัย (หน.1) 

(3 คน) 

  

 

สํานักงานผูอํานวยการ (1) 

 

 

งานบริการวิชาการ (หน.1) 

(3 คน) 

  

 - เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (2) 
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เนื่องจากในปงบประมาณ 2558 ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาครบวาระ และมีการสรรหา

ผูอํานวยการชุดใหม ขอมูลของคณะผูบริหารจึงมี 2 คณะ ดังนี้ 

1. ขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – วันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 

คณะผูบริหาร 

1. รองศาสตราจารยสุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. นางพิมลรัตน  วนสัณฑ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

3. ผูชวยศาสตราจารยปญญา ธีระวิทยเลิศ        ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช   เฉยไสย     รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

    (1 ต.ค. 57 – 7 พ.ย. 57 ) 

5. นางสาวชวนิดา  สุวานิช          รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

6. นางสาวปญญฎา ประดิษฐบาทุกา      รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

    ( พ.ย. 57  - 31 พ.ค. 58) 

คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

1. ผูชวยศาสตราจารยปญญา ธีระวิทยเลิศ ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารยสมเดช        เฉยไสย  รองประธานกรรมการ  

(1 ต.ค. 57 – 7 พ.ย. 57 ) 

3. นางสาวปญญฎา   ประดิษฐบาทุกา รองประธานกรรมการ 

( พ.ย. 57  - 31 พ.ค. 58) 

4. ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. นายกฤษณธวัช   นพนาคีพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

6. นางสาวพัชร ี   ยําพันดุง  กรรมการ 

7. นายปฐวี   ฉลวย  กรรมการ 

8. นางสาวมณฑารัตน   ชูพินิจ  เลขานุการ 
 

2. ขอมูลตั้งแตวันท่ี 22 กรกฎาคม 2558 – วันท่ี 30 กันยายน 2558 

คณะผูบริหาร 

1. รองศาสตราจารยสุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. นางพิมลรัตน  วนสัณฑ รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย 

3. นางวรนารถ ดวงอุดม          ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. นางสาวจิตตานันท สิทธิสาร      รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

5. นางสาวปญญฎา ประดิษฐบาทุกา      รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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คณะกรรมการประจําสถาบันฯ 

1.   นางวรนารถ    ดวงอุดม  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวปญญฎา   ประดิษฐบาทุกา รองประธานกรรมการ 

3. ศาสตราจารยฐาปนา  บุญหลา  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

4. นายกฤษณธวัช   นพนาคีพงษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

5. นางสาวกรวิกา   สุทธิโอฬาร กรรมการ 

6. นายวิมล   มิระสิงห  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 (1 ต.ค. 57 – 27 ก.พ. 58) 

8. นางสาวพัชรี  ยําพันดุง  พนักงานธุรการ (1 ต.ค. 57 – 31 พ.ค. 58) 

9. นายวิศรุต  พิพิธกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร (1 พ.ค. 58 – ปจจุบัน) 

10. นางสาววิลาวัลย มวงเสน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (3 ส.ค. 58 – ปจจุบัน) 
 

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 ดําเนินการเสนอแฟมเรื่องเขาตอผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.4 ดําเนินการจัดทําตารางขอมูลการไปประชุมสัมมนา ติดตอประสานงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.5 ดําเนินการจัดระบบเอกสารสําคัญตาง ๆ ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.6 ดําเนินการสรรหาและบรรจุบุคคล ดําเนินการเก่ียวกับตําแหนง และอัตราเงินเดือนของ

ขาราชการและเจาหนาท่ี และการสงเสริมสมรรถภาพการปฏิบัติงานความประพฤติ ความดีความชอบ 

วินัยของขาราชการ  การฝกอบรม   

1.7 ดําเนินการออกคําสั่งและประกาศตาง ๆ 

1.8 ดําเนินการจัดทําวาระการประชุม รายงานการประชุม และอํานวยการประชุมปฏิบัติงาน 

จัดเลี้ยงประชุม 
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1.9 ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.10 ดําเนินการปฏิบัติงานเลขานุการ และงานธุรการของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.11 ดําเนินการประสานงานกับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา และประสานงาน

ติดตาม คนหาเรื่องราชการตาง ๆ แกผูมาติดตอ 

1.12 ดําเนินการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.13 ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

1.14 ดําเนินการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

1.15 ดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

1.16 ดําเนินการงานดานสวัสดิการของบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.17 ดําเนินการจัดหา จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑของสถาบัน 

1.18 ดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ   

1.19 ดําเนินการดูแลรักษา ซอมบํารุง จําหนาย พัสดุ ครุภณัฑ 

1.20 ควบคุมดูแลการใชพัสดุ ครุภัณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.21 ดําเนินการจัดทําบัญชีกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1.22 ดําเนินการวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยฯใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

การของมหาวิทยาลัยฯ 

1.23 ดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุงแผนการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา เชน แผน

ยุทธศาสตรการวิจัย แผนกลยุทธทางการเงิน แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนพัฒนาบุคลากร 

1.24 ดําเนินการการจัดทํา/ปรับปรุงแผนใชจายงบประมาณรายจายประจําป 

1.25 ดําเนินการการจัดทํา/ปรับปรุงกรอบอัตรากําลังของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.26 ดําเนินการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา อยางตอเนื่อง 

1.27 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ เปนรายไตรมาส 

1.28 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรของ

สถาบันวิจัยฯ ระยะ 5 ป 

1.29 ดําเนินการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

1.30 ดําเนินการนาํแผนใชจายงบประมาณรายจาย ลง ระบบสารสารเทศ (MIS) 

1.31 ดําเนินการจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ/ฝกอบรม/ เสนอตอมหาวิทยาลัยฯ 

1.32 ดําเนินการจัดทําคําขออนุมัติงบประมาณเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

1.33 ดําเนินการจัดทําบัญชีควบคุมการใชจายเงินจากงบประมาณแผนดิน งบประมาณ

รายไดและงบประมาณอ่ืน ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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1.34 ดําเนินการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ท่ีเปนงบดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา    

1.35 ดําเนินการศึกษา วิเคราะห ประสาน และประมวลแผนงานตาง ๆ ภายในสถาบันวิจัย

และพัฒนา 

1.36 ดําเนินการพิจารณาขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพ่ือประกอบการกําหนด

นโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.37 ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ 

1.38 ดําเนินการวางแผนและกําหนดนโยบายการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.39 ดําเนินการจัดทําแผนปรับปรุงและปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.40 ดําเนินการกระตุนใหบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินงานตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.41 ดําเนินการประสานงาน/ติดตามงานกับบุคลากรในสถาบันวิจัยและพัฒนา ดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

1.42 ดําเนินการประสานงาน/ติดตามงานและประสานขอมูลกับหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยฯ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.43 ดําเนินการประสานงานขอความรวมมือกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ  

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.44 ดําเนินการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา อยาง

เปนระบบ 

1.45 ดําเนินการจัดทําหนังสือ เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.46 ดําเนินจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

1.47 ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัย/มหาวิทยาลัย 

1.48 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

1.49 ดําเนินการวิเคราะห ขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือนําไปปรับปรุงใน

ปงบประมาณตอไป 

1.50 ดําเนินการใหคําปรึกษาแกบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1.51 ดําเนินการนําขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาลงระบบสารสนเทศ 

1.52 ดําเนินการดูแลงานภายในกลุมงานสารสนเทศการวิจัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

1.53 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เชน โครงการ

สรางหนวยงาน ขอบังคับ หลักเกณฑ ประกาศ คําสั่ง แบบฟอรม แหลงทุนวิจัย และการประชาสัมพันธ 
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1.54 ดําเนินการดูแลและพัฒนาระบบฐานขอมูลงานวิจัย (ระบบ MIS) งบประมาณรายได 

และแหลงทุนภายนอก เชน การสงขอเสนอโครงการวิจัย การรายงานความกาวหนาการวิจัย และ 

การรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

1.55 ดําเนินการดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัยแหงชาติ (National Research 

Management System ระบบ NRMS และระบบ NRPM) งบประมาณแผนดิน เชน การสงขอเสนอ

โครงการวิจัย การรายงานความกาวหนาการวิจัย และการรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 

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 โดยแยกประเภทการวิจัย 

และแหลงทุนวิจัย 

2.8 ดําเนินการแจงผลการอนุมัติทุนวิจัย ใหกับผูวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนวิจัย พรอมท้ังแจง

ผูวิจัยทําสัญญารับทุนวิจัย 

2.9 ดําเนินการขออนุมัติใชเงินอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผนดิน งบประมาณรายได 

แหลงทุนภายนอก 
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2.10 ดําเนินการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยใหผูวิจัยท่ีไดรับการอนุมัติทุนวิจัย และเบิกเงินให

ผูทรงคุณวุฒิตรวจประเมินงานวิจัย 

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 
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2.32 ดําเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือหาลูทางปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การทํางานของหนวยงาน 

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 

                           รายงานประจําป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
16 



 

 3. งานเผยแพรผลงานวิจัย 

3.1 ดําเนินการจัดหาแหลงเผยแพรผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกใหแกผูวิจัย 

3.2 ดําเนินการจัดหาหนวยงานท่ีจัดโครงการฝกอบรมการตีพิมพผลงานวิจัยท่ีไดมาตรฐาน 

3.3 ดําเนินการจัดหาหนวยงานท่ีมอบรางวัลใหกับนักวิจัย 

3.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการเผยแพรและ 

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 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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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 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนิน

งานวิจัย ดานตาง ๆ โดยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหลงทุน

ภายนอก เปนเงินท้ังสิ้น 16,011,585 บาท จํานวน 101 โครงการ โดยจําแนกเปนแหลงทุนภายใน

มหาวิทยาลัย จํานวน 92 โครงการ จํานวน 10,939,885 บาท  และแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

จํานวน 9  โครงการ จํานวน 5,071,700 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  จํานวนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามแหลงทุน  
 

 แหลงทุน  จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

รอยละ 

1. แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 92 10,939,885 68.32 

   1.1  แหลงทุนงบประมาณแผนดิน 19 8,225,200 51.37 

   1.2 แหลงทุนงบประมาณเงินรายได 73 2,714,685 16.95 

2. แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 9 5,071,700 31.68 

รวม 101 16,011,585 100.00 

ท่ีมา : สถาบันวิจัยและพัฒนา  วันท่ี 30 กันยายน 2558 
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ตารางที่ 2 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จําแนกตามแหลงทุน  
 

ท่ี แหลงทุน จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงทุนภายในมหาวิทยาลัย 

1 งบประมาณแผนดนิ 19 8,225,200 

2 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารย 17 2,304,800 

3 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 

2 176,885 

4 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับวิจัยในชั้นเรียน 6 60,000 

5 เงินรายไดของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษา 48 173,000 

รวม 92 10,939,885 

แหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

6 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 5 1,120,000 

7 สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 1 120,000 

8 บริษัท สมิทธิผล จํากัด 1 1,000,000 

9 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดชัยนาท 1 1,740,000 

10 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1 1,091,700 

รวม 9 5,071,700 

รวมท้ังส้ิน 101 16,011,585 

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 234,650 300,000 534,650 

2 คณะวิทยาศาสตร 3,300,677 1,560,000 4,860,677 

3 คณะศึกษาศาสตร 2,196,125 - 2,196,125 

4 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,484,633 280,000 1,764,633 

5 คณะวิทยาการจัดการ 1,834,340 1,091,700 2,926,040 

6 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม – ชัยนาท 

- 1,740,000 1,740,000 

7 วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 331,600 - 331,600 

8 ศูนย/สํานัก/สถาบัน 1,557,860 100,000 1,657,860 

 รวมท้ังส้ิน 10,939,885 5,071,700 16,011,585 

 

ตารางท่ี 4 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

             จําแนกตามหนวยงาน  

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ - - - 

คณะวิทยาศาสตร 5 1,761,000 21.41 

คณะศึกษาศาสตร 5 1,906,700 23.18 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 1,013,700 12.32 

คณะวิทยาการจัดการ 3 1,654,340 20.11 

วิทยาลัยแพทยทางเลือก 1 331,600 4.03 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 150,000 1.82 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(โครงการบรหิารจดัการติดตามและเผยแพร

งานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม) 

1 1,407,860 17.12 

รวม  19  8,225,200 100.00 
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ตารางท่ี 5 งบประมาณสนับสนุนจากเงินรายไดสําหรับอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

             จําแนกตามคณะ  

 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 199,650 8.66 

คณะวิทยาศาสตร 8 1,392,792 60.43 

คณะศึกษาศาสตร 1 91,425 3.97 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 460,933 20.00 

คณะวิทยาการจัดการ 2 160,000 6.94 

รวม 17 2,304,800 100.00 

 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจาก แหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตองนําเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2558 สมทบใหกับนักผูวิจัย 

ปละ จํานวน 120,000 บาท และสํานักงานกองทุนวิจัยสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สมทบใหกับนักวิจัย 

ปละ จํานวน 120,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หม่ืนบาทถวน)  

      สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงตองนํางบประมาณเงินรายไดมานับรวม แตไมนับจํานวน

โครงการวิจัย เพราะนําไปนับโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกแลวนั้น 

 

ตารางท่ี 6 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได  

   สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ จําแนกตามคณะ 

 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร 1 76,885 43.47 

คณะศึกษาศาสตร 1 100,000 56.53 

รวม 2 176,885 100.00 
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ตารางท่ี 7 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณรายไดสําหรับวิจัยในช้ันเรียน          

             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามหนวยงาน  

 

หนวยงาน 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

คณะศึกษาศาสตร 3 30,000 50.00 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 10,000 16.67 

คณะวิทยาการจัดการ 2 20,000 33.33 

รวม 6 60,000 100.00 

 

ตารางท่ี 8 การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได สําหรับนักศึกษา  

             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จําแนกตามคณะ 

 

 

ตารางท่ี 9 งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  

             แหลงทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จําแนกตามคณะ 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ  1 300,000 26.79 

คณะวิทยาศาสตร 2 440,000 39.29 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 280,000 25.00 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  

(เงินบริหารจัดการงานวิจัย) 
1 100,000 8.93 

รวม 5 1,120,000 100.00 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

คณะเกษตรและชีวภาพ 7 35,000 20.23 

คณะวิทยาศาสตร 14 70,000 40.46 

คณะศึกษาศาสตร 27 68,000 39.31 

รวม 48 173,000 100.00 
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ตารางท่ี 10 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) 

จําแนกตามคณะ  

 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร 1 120,000 100.00 

รวม 1 120,000 100.00 

 

ตารางท่ี 11 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน บริษัท สมิทธผิล จํากัด จําแนกตามคณะ  

 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

คณะวิทยาศาสตร 1 1,000,000 100.00 

รวม 1 1,000,000 100.00 

 

ตารางท่ี 12 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

ชัยนาท จําแนกตามคณะ  

 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรือ่ง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม - ชัยนาท 

1 1,740,000 100.00 

รวม 1 1,740,000 100.00 

 

ตารางท่ี 13 งบประมาณสนับสนุนจากแหลงทุน องคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกตามคณะ  

 

คณะ 
จํานวนโครงการ 

(เรื่อง) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

 

รอยละ 

คณะวิทยาการจัดการ 1 1,091,700 100.00 

รวม 1 1,091,700 100.00 
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สรุปการใชจายงบประมาณรายจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจาํปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน            ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 

ผลผลิต             ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

หนวยงาน          สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

โครงการ/กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

โครงการท่ี 1  จัดทําวารสารจันทรเกษมสารและคูมือ

บริหารจดัการงานวิจัย 

150,000.00 149,945.21 54.79 99.96 

โครงการท่ี 2 บริหารจัดการงานของหนวยงาน 150,000.00 138,194.78 11,805.22 92.13 

รวมท้ังสิ้น 300,000.00 288,139.99 11,860.01 96.05 
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สรุปการใชจายงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน             วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต              ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

หนวยงาน           สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

โครงการ/กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

โครงการท่ี 1  จัดประชุมเชิงปฏบัิติการใหความรู

เกี่ยวกับการวิจัย 

128,880.00 82,324.00 46,556.00 63.88 

   กิจกรรมท่ี 1 จรรยาบรรณนักวิจัย  23,400.00 13,600.00 9,800.00 58.12 

   กิจกรรมท่ี 2 การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจยั 

61,200.00 36,800.00 24,400.00 60.13 

   กิจกรรมท่ี 3 การเขียนบทความวิจัยและ

บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพในวารสาร   

44,280.00 31,924.00 12,356.00 72.10 

โครงการท่ี 2 จัดประชุมคณะกรรมการประจํา

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

88,120.00 88,115.78 4.22 100.00 

โครงการท่ี 3 จัดทําแผนปฏิบัติงานและพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

127,600.00 38,708.59 88,891.41 30.34 

     2กิจกรรมท่ี 1 โครงการปรับปรงุประเด็น

ยุทธศาสตรการบริหารงานวิจยั ระยะ 5 ป   

103,600.00 14,720.00 88,880.00 14.21 

     3กิจกรรมท่ี 2 โครงการจัดทําแผนงานประจาํป

งบประมาณ 2558 

9,200.00 9,190.50 9.50 99.90 

     4กิจกรรมท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคณุภาพการศึกษา 

14,800.00 14,798.09 1.91 99.99 

โครงการท่ี 4 พัฒนาบุคลากร 50,000.00 36,197.55 13,802.45 72.40 

รวมท้ังสิ้น 394,600.00 245,345.92 149,254.08 62.17 
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สรุปการใชจายงบประมาณอุดหนุนการวิจัย งบประมาณรายได ประจําปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน         วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต          ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

โครงการ         จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยใหแกบุคลากรและนักศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1  สนับสนุนงานวิจัยสําหรับอาจารยและ

บุคลากร 

6,200,000 2,308,280 3,891,720 37.23 

กิจกรรมท่ี 2  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับนักศึกษา 1,000,000 176,885 823,115 17.69 

กิจกรรมท่ี 3  สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับอาจารยท่ี

เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

1,000,000 173,000 827,000 17.30 

 7กิจกรรมท่ี 4 สนับสนุนงานวิจัยสาํหรับอาจารยและ

บุคลากรโดยนโยบายการวิจัยของอธิการบด ี

800,000 - 800,000 100.00 

 8กิจกรรมท่ี 5 สมทบเงินกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

1,000,000 1,000,000 - 100.00 

รวมท้ังสิ้น 10,000,000 3,658,165 6,341,835 36.58 
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สรุปการใชจายงบประมาณงานบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน         ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต          ผลงานการใหบรกิารวิชาการ 

โครงการ         บริหารจัดการงานบริการวิชาการของสถาบันวิจยัและพัฒนา   

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 บริหารจดัการงานบริการวิชาการของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

300,000 82,935 217,065 27.64 

รวมท้ังสิ้น 300,000 82,935 217,065 27.64 
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สรุปการใชจายงบประมาณงานบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน         วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต          ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

โครงการ         โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 การเลี้ยงและสุขาภิบาลสตัวปกใน 

เขตเมือง   

15,000.00 8,420.00 6,580.00 56.13 

กิจกรรมท่ี 2 เสวนาประชาคมสวนผักคนเมือง  56,200.00 56,200.00 0.00 100.00 

กิจกรรมท่ี 3 ตรวจวัดคุณภาพนํ้าและปลูกจิตสํานึก

ชุมชนริมคลองลาดพราว  

  96,480.00 69,344.37 27,135.63 71.87 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมอาชีพเสรมิ ขนมและอาหาร  33,140.00 31,152.33 1,987.67 94.00 

กิจกรรมท่ี 5 การออกแบบบรรจุภณัฑสูชุมชน  21,680.00 18,610.00 3,070.00 85.83 

กิจกรรมท่ี 6 อบรมการสงเสรมิการทําธุรกิจบน

เครือขายออนไลน  

26,420.00 21,254.30 5,165.70 80.44 

กิจกรรมท่ี 7 อบรมภาษาอังกฤษสาํหรับเยาวชน  25,000.00 23,717.24 1,282.76 94.86 

รวมท้ังสิ้น 273,920.00 228,698.24 45,221.76 83.49 
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สรุปการใชจายงบประมาณงานบริการวิชาการ งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2558 

จําแนกตามโครงการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

แผนงาน         วิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ 

ผลผลิต          ดําเนินงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 

โครงการ         โครงการการใหบริการวิชาการแกชุมชนสระไมแดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

หนวยงาน        สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

กิจกรรม 
งบท่ีไดรับ 

(บาท) 

ใชไป 

(บาท) 

คงเหลือ 

(บาท) 

ใชไป 

รอยละ 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด

นางฟาเชิงการคา  

48,400.00 48,355.00 45.00 99.90 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการพัฒนาผลติภัณฑและ 

บรรจภุัณฑ  

22,840.00 19,342.80 3,497.20 84.68 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมกฎหมายเบ้ืองตนดานอํานาจ

ตอรองดานการตลาด  

19,850.00 13,308.00 6,542.00 67.04 

กิจกรรมท่ี 4 บริการวิชาการดานศาสตรแผนจีนและ

ใหความรูดานสมุนไพร  

46,460.00 39,205.55 7,254.45 84.38 

กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการกําจัดศตัรูพืช

การเกษตรและจัดทําระบบนํ้าหยด  

29,000.00 27,490.00 1,510.00 94.79 

กิจกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

ชวยสอน  

37,500.00 37,500.00 0.00 100.00 

รวมท้ังสิ้น 204,050.00 185,201.35 18,848.65 90.76 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                           รายงานประจําป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  
31 



 

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินกิจกรรมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการตาง ๆ  

1.1 ประชุมบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา จาํนวน  5 ครั้ง 

1.2 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการวิจัย จํานวน 12 ครั้ง  

1.3 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 6 ครั้ง 

1.4 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย/งบประมาณการวิจัย จํานวน 13 ครัง้ 

1.5 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองขอเสนอโครงการวิจัย งบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณพ.ศ. 2559 จํานวน 1 ครั้ง 

 

   2.  การอบรม / สัมมนา 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 

จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

2.1 โครงการศึกษาดูงานดานการวิจัยและ

บริการวิชาการ   

13 – 14 พฤศจิกายน 2557 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตร ี

20,790 10 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการงานวิจัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 2557 – 

2561 

16 ธันวาคม 2557

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จันทรเกษม 

14,720 10 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การเขียนบทความวิจยัและบทความวิชาการ 

เพ่ือตีพิมพในวารสาร 

30 มกราคม และ 9 

กุมภาพันธ 2558 

หองประชุมจันทรประภสัสร 

ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภฏั 

จันทรเกษม 

31,924 124 

2.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การจัดทําแผนงานประจาํปงบประมาณ 

2558 

12-13 มีนาคม 2558หอง

ประชุมสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ช้ัน 7 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

9,190 10 
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2.  การอบรม / สัมมนา (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 

จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

2.5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คร้ังที่ 1/2558   

23 มีนาคม 2558  

คร้ังที่ 2/2558   

20 เมษายน 2558  

คร้ังที่ 3/2558   

8 มิถุนายน 2558 

ณ หองประชุมสถาบันวิจยัและ

พัฒนา ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 

20,790 8 

2.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

20 มีนาคม 2558 และ 

1 เมษายน 2558 

ณ หองประชุมมานิจ ชุมสาย 

ช้ัน 4 มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จันทรเกษม 

14,100 84 

2.7 ประชุมใหญโครงการสงเสรมิการวิจัยใน

อุดมศึกษา ครั้งท่ี 3 (The Third Higher 

Education Research Promotion 

Congress; HERP CONGRESS III) 

9 – 11 มีนาคม 2558

มหาวิทยาลยัราชภฏั

นครศรีธรรมราช 

54,695 15 

2.8 โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  

ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3 

19 – 22 พฤษภาคม 2558 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

นครศรีธรรมราช 

77,086.55 15 

2.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การเขียนโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุน 

26 มิถุนายน 2558 

หองประชุมจันทรประภสัสร 

ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยราชภฏั 

จันทรเกษม 

13,600 60 

2.10 โครงการ เรื่อง การนําเสนอผลงานวิจัย

แหงชาติ 2558 (Thailand Research Expo 

2015) 

16 - 20 สิงหาคม 2558 

ณ ศูนยประชุมบางกอก 

คอนเวนชันเซ็นเตอร 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด 

แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

57,234 17 
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2.  การอบรม / สัมมนา (ตอ) 

โครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

งบประมาณท่ีใช 

(บาท) 

จํานวนผูเขารวม 

(คน) 

2.11 โครงการความรวมมือระหวาง 

สหวิทยาการชุมชมหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช สถาบันวิจัยและพัฒนา และ

สาขาวิชานิเทศศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏ

จันทรเกษม เรื่อง เสวนาพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการและงานวิจัย 

26 กันยายน 2558 

ณ หองประชุมพิมานจันทร  

ช้ัน 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

36,800 40 
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3. กิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน  
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวน

ผูเขารวม 

(คน) 

งบประมาณ 

ท่ีใช (บาท) 

รอยละ 

ความพึง

พอใจ 

คณะ 

รวมจัดกิจกรรม 

โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   

กิจกรรมท่ี 1 การเลี้ยงและสุขาภิบาล

สัตวปกในเขตเมือง 

24 กรกฎาคม 2558 

ณ หองประชุมศูนยบม

เพาะวิสาหกิจ 

22 คน 8,420.00 80.60 

(มาก) 

เกษตรและชีวภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 เสวนาประชาคมสวนผัก

คนเมือง  
28 มิถุนายน 2558   

25 คน 56,200.00 92.60 

(มากท่ีสุด) 

เกษตรและชีวภาพ 

กิจกรรมท่ี 3 ตรวจวัดคุณภาพนํ้าและ

ปลูกจิตสํานึกชุมชนริมคลองลาดพราว  

24   กรกฎาคม 2558 

ณ วัดบางบัวและคลอง

ลาดพราว 

189 คน 69,344.37 82.00 

(มาก) 

วิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมอาชีพเสรมิ 

ขนมและอาหาร  

10 มิถุนายน 2558    

ณ ชุมชนเสนานิคม 2 

56 คน 31,152.33 90.80 

(มากท่ีสุด) 

วิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 5 การออกแบบบรรจุภณัฑสู

ชุมชน  

7 กรกฎาคม 2558  

ณ หองประชุมพิมาน

จันทร 1 ช้ัน 12 

49 คน 18,610.00 80.40 

(มาก) 

วิทยาศาสตร 

กิจกรรมท่ี 6 อบรมการสงเสรมิการทํา

ธุรกิจบนเครือขายออนไลน  

23-24 มิถุนายน 2558 

ณ หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร คณะ

วิทยาการจัดการ 

18 คน 21,254.30 81.60 

(มาก) 

วิทยาการจัดการ 

กิจกรรมท่ี 7 อบรมภาษาอังกฤษ

สําหรับเยาวชน  

วันท่ี 27-28 มิถุนายน, 

4-5, 11-12,18-19, 25-

26 กรกฎาคม 2558  

ณ ศาลาอเนกประสงค

ชุมชนประชารวมใจ 2   

25 คน 23,717.24 83.20 

(มาก) 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

รวมท้ังสิ้น  384 คน 228,698.24 84.45 

(มาก) 
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3. กิจกรรมการบริการวิชาการแกชุมชน (ตอ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ป 

สถานท่ีดําเนินการ 

จํานวน

ผูเขารวม 

(คน) 

งบประมาณ 

ท่ีใช (บาท) 

รอยละ 

ความพึง

พอใจ 

คณะ 

รวมจัดกิจกรรม 

โครงการการใหบริการวิชาการแกชุมชนสระไมแดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

เพาะเหด็นางฟาเชิงการคา  

17-18 กรกฎาคม 2558 

ณ ศาลาอเนกประสงค

ชุมชนสระไมแดง 

23 คน 48,355.00 87.00 

(มาก) 

เกษตรและ

ชีวภาพ 

กิจกรรมท่ี 2 อบรมการพัฒนา

ผลิตภณัฑและบรรจุภณัฑ  

17 กรกฎาคม 2558  

ณ ศาลาอเนกประสงค        

ชุมชนสระไมแดง 

20 คน 19,342.80 82.00 

(มาก) 

วิทยาการจัดการ 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมกฎหมายเบ้ืองตน

ดานอํานาจตอรองดานการตลาด  

17 กรกฎาคม 2558  

ณ ศาลาอเนกประสงค

ชุมชนสระไมแดง 

23 คน 13,308.00 

 

 

88.80 

(มาก) 

มนุษยศาสตร

และ

สังคมศาสตร 

กิจกรรมท่ี 4 บริการวิชาการดาน

ศาสตรแผนจีนและใหความรูดาน

สมุนไพร  

17 กรกฎาคม 2558  

ณ  ศาลาอเนกประสงค

ชุมชนสระไมแดง 

58 คน 

 

39,205.55 

 

83.00 

(มาก) 

 

วิทยาลัย

การแพทย

ทางเลือก 

กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการ

กําจัดศัตรูพืชการเกษตรและจัดทํา

ระบบนํ้าหยด  

17 กรกฎาคม 2558  

ณ ศาลาอเนกประสงค

ชุมชนสระไมแดง 

36 คน 

 

27,490.00 83.20 

(มาก) 

 

ศูนยการศึกษา 

มจษ.-ชัยนาท 

 

กิจกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรชวยสอน   

26-27 มีนาคม 2558  

ณ โรงเรียนสระไมแดง                

จ.ชัยนาท 

25 คน 37,500.00 

งบของคณะ 

84.05 

(มาก) 

ศึกษาศาสตร 

รวมท้ังสิ้น  185 คน 185,201.35   
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 3.   กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 3.1 การตรวจรับการประเมินประกันคุณภาพภายใน วันท่ี 29 กันยายน 2558  

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ ไดแก 

 3.1.1  ผูชวยศาสตราจารยสุภาณี  ดานวิริยะกุล ประธาน 

  3.1.2  นายศาศวัต  เพงแพ  กรรมการ 

3.1.3  นางสาวอัจฉรา  บางสุวรรณ กรรมการ 

3.1.4  นางสาวรุงรัตน  ดวงสรอยทอง กรรมการและเลขานุการ 

3.1.5  นางสาวภัทรพร  กิจชัยนุกูล ผูชวยเลขานุการ  
   

4.  การบริการสารสนเทศการวิจัย 

4.1 การบริการขอมูลสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อันประกอบดวยขอมูล

โครงการวิจัย แหลงทุนวิจัย ครุภัณฑวิจัย ผลงานเผยแพรของคณาจารย บริการขอมูลการวิจัยท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย แกผูท่ีสนใจ 

4.2 เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทําและเผยแพร

ขอมูลทางเว็บไซต โดยขอมูลในเว็บไซตประกอบไปดวยขอมูลเก่ียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  

อันไดแก การแบงสวนงาน บุคลากร นอกจากนี้ยังมีขอมูลโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนจาก

มหาวิทยาลัย แบบฟอรมตางๆ ท่ีใชในข้ันตอนการขอทุนวิจัย ระบบสืบคนงานวิจัย การประชาสัมพันธ

เก่ียวกับแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอก การนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในการประชุมวิชาการตาง ๆ 

และภาพถายกิจกรรมโครงการวิจัยท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดข้ึน 

4.3 การจัดทําเอกสารสารสนเทศ ในปงบประมาณ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาได

จัดทําเอกสารสารสนเทศจํานวน 3 เลม คือ 

4.3.1 รายงานประจําป 2557 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เผยแพรตามหนวยงาน

ภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

4.3.2 วารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 21 ฉบับท่ี 40 (มกราคม - มิถุนายน 2558) 

4.3.3 วารสารจันทรเกษมสาร ปท่ี 21 ฉบับท่ี 41 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

• โครงการศึกษาดูงานดานการวิจัยและบริการวิชาการ 

เม่ือวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประชุมเชิ งปฏิบัติการ เรื่ อง  การปรับปรุ งแผน

ยุทธศาสตร การบริหารจัดการงานวิจัย ระยะ 5 ป พ.ศ. 

2557 – 2561 เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2557 ณ  

หองประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 อาคารสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

• โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความ

วิจัยและบทความวิชาการ เ พ่ือตี พิมพ ในวารสาร  

เม่ือวันท่ี 30 มกราคม และ 9 กุมภาพันธ 2558 ณ  

หองประชุมจันทรประภัสสร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

• โครงการประชุมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การจัดทํา

แผนงานประจําปงบประมาณ 2558 เม่ือวันท่ี 12-13 

มีนาคม 2558 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย

และพัฒนา ครั้งท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2558 

ครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2558 ครั้ง ท่ี 

3/2558 เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุม

สถาบันวิจั ยและพัฒนา ชั้น  7 อาคารสํ านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558 และวันท่ี 

1 เมษายน 2558 ณ หองประชุมมานิจ ชุมสาย ชั้น 4 

อาคารสํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

• ประชุมใหญโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 

ครั้งท่ี 3 (The Third Higher Education Research 

Promotion Congress; HERP CONGRESS III)  

เม่ือวันท่ี 9 – 11 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 
 

• โครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 

19 – 22 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตอ) 
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• โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ เรื่ อง  การเ ขียน

โครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุน เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 

2 5 5 8  ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม จั น ท ร ป ร ะ ภั ส ส ร ชั้ น  5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

• โครงการ เรื่อง การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2558 

(Thailand Research Expo 2015) เม่ือวันท่ี 14 - 15 

สิงหาคม 2558 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชัน 

เซ็นเตอร โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท เซ็นทรัลเวิลด 

กรุงเทพฯ 

 

• โครงการความรวมมือระหวางสหวิทยาการชุมชน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันวิจัยและพัฒนา 

และสาขาวิชานิ เทศศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม เรื่อง เสวนาพัฒนาเครือขายความรวมมือ

ทางวิชาการและงานวิจัย เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2558 

ณ หองประชุมพิมานจันทร ชั้น 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตอ) 
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โครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

• กิจกรรมท่ี 1 การเลี้ยงและสุขาภิบาลสัตวปกใน 

เขตเมือง เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุม

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมท่ี  2 เสวนาประชาคมสวนผักคนเ มือง  

เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2558 ณ หอง หองประชุมศูนย

บมเพาะวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมท่ี 3 ตรวจวัดคุณภาพน้ําและปลูกจิตสํานึก

ชุมชนริมคลองลาดพราว เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2558 

ณ วัดบางบัวและคลองลาดพราว 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 4 การอบรมอาชีพเสริม ขนมและอาหาร  

เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 ณ ชุมชนเสนานิคม 2 
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• กิจกรรมท่ี 5 การออกแบบบรรจุภัณฑสูชุมชน  

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2558 ณ หองประชุมพิมานจันทร 

1 ชั้น 12 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมท่ี 6 อบรมการสงเสริมการทําธุรกิจบน

เครือขายออนไลน เม่ือวันท่ี 23-24 มิถุนายน 2558    

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 7 อบรมภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน      

เม่ือวันท่ี 27-28 มิถุนายน, วันท่ี 4-5, วันท่ี 11-12,  

วันท่ี 18-19, วันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลา

อเนกประสงคชุมชนประชารวมใจ 2 เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 
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โครงการการใหบริการวิชาการแกชุมชนสระไมแดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

• กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดนางฟา

เชิงการคา เม่ือวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลา

อเนกประสงคชุมชนสระไมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมท่ี 2 อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ 

เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค 

ชุมชนสระไมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 3 อบรมกฎหมายเบื้องตนดานอํานาจตอรอง

ดานการตลาด เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลา

อเนกประสงคชุมชนสระไมแดง 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมท่ี 4 บริการวิชาการดานศาสตรแผนจีนและให

ความรูดานสมุนไพร เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ณ 

ศาลาอเนกประสงคชุมชนสระไมแดง 
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โครงการการใหบริการวิชาการแกชุมชนสระไมแดง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท (ตอ)

 

• กิจกรรมท่ี 5 อบรมเชิงปฏิบัติการการกําจัดศัตรูพืช

การเกษตรและจัดทําระบบน้ํ าหยด เ ม่ือวัน ท่ี  17 

กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงคชุมชนสระ

ไมแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 6 อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอรชวยสอน       

เม่ือวันท่ี 26-27 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนสระไมแดง 

จ.ชัยนาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2557 

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 2557 ผลการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการประเมิน จํานวน 

3 องคประกอบ 7 ตัวบงชี้ มีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.14

พบวา องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับดี จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 และ

องคประกอบท่ี 2 องคประกอบท่ีมีผลการประเมินระดับพอใช จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 3 

 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ตารางท่ี 1 ตารางผลการประเมินรายตัวบงช้ี 

องคประกอบ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน 

การประเมิน

ตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดยกรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการของหนวยงาน 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ภาวะผูนําของผูบริหารของหนวยงาน 4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ผลลัพธของการบริหารจดัการของ

หนวยงาน 

3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย 4.33 
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องคประกอบ/ตัวบงช้ี เปาหมาย 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

คะแนน 

การประเมิน

ตนเอง 

คะแนนประเมิน 

โดยกรรมการ 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลักของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ

แกสงัคม 

4 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย 4.50 

องคประกอบท่ี 3  การพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การพัฒนาคุณภาพการสนับสนุน

วิชาการ 

3 ขอ 4 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาคุณภาพของหนวยงานสู

ความเปนเลิศ 

3 คะแนน 3 ขอ 3 คะแนน 3 คะแนน 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 3.50 

เฉล่ียองคประกอบท่ี 1 - 3 คะแนนเฉล่ีย 4.14 
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ตารางท่ี 2 ตารางการว ิเคราะหค ุณภาพการศ ึกษาภายในหนวยงานสนับสนุน 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 3 - 1.1, 1.2 

4.5 

1.3 

3 

4.33 ระดับดี 

2 2 - 2.5, 2.6 

4.50 

- 4.50 ระดับดี 

3 2 - 3.1 

4 

3.2 

3 

3.50 ระดับพอใช 

รวม 7 - 4.40 3.00 4.14 ระดับดี 

ผลการประเมิน  ระดับดี ระดับพอใช   

 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน34และจุดท่ีควรพัฒนา34 องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 3 

องคประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดการความรู (KM) ดานการวิจัย เพ่ือสนับสนุนองคความรูตามพันธกิจของ

หนวยงาน 

2. ควรนําผลประเมินความสําเร็จมาปรับปรุงการบริหารจัดการของหนวยงาน ใหเกิดแนว

ปฏิบัติท่ีดีในประเด็นอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน 

3. ควรมีการพัฒนาบุคลากรตามสายงานโดยเนนการเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานให

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายขององคกรอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสามารถนํามาปรับใชในการทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลักของหนวยงาน 
 

จุดเดน 

 มีระบบและกลไกสนับสนุนบุคลากรในการขอรับการจัดสรรงบประมาณทุนวิจัยและงาน

สรางสรรค โดยการจัดใหมีคลินิกวิจัยใหคําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการวิจัย 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเก่ียวกับการวิจัยและบริการ

วิชาการเพ่ิมข้ึน 

2. ควรมีการกําหนดชุมชนเปาหมายท่ีตองการเนนการใหบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน เปาหมาย และวิธีการประเมินผลการ

จัดบริการวิชาการใหแกชุมชนเปาหมายท่ีชัดเจน เห็นผลงานเปนรูปธรรม อันจะสงผลใหชุมชน

เปาหมายเกิดการพัฒนาตนเองอยางตอยั่งยืน 

3. ควรสนับสนุนใหมีการจัดหาแหลงคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย เพ่ือใหนักศึกษา

สามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดมากข้ึน 

4. ควรสนับสนุนใหมีการจัดการประชุมวิชาการหรือวิจัยในระดับตางๆ เพ่ือเปนกิจกรรมชวย

สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิชาการและวิจัยใหดี

ยิ่งข้ึน 

  5. ควรจัดทําแนวทาง หรือข้ันตอนการคุมครองสิทธิทางวิชาการใหเกิดเปนรูปธรรม 

 

องคประกอบท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรกําหนดประเด็นผลงานท่ีจะผลักดันสูความเปนเลิศใหชัดเจน อันจะนําไปสูกระบวนการทํางานใน

ดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด รวดเร็ว การแกปญหา การประเมินความพึงพอใจ และการ

พัฒนากระบวนการทํางานอยางเปนระบบในประเด็นท่ีกําหนด 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรู 

ประจําปงบประมาณ 2558 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรู ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตสําหรับผูสูงอายุ 

ผศ.เอกพรรณ  ธัญญาวินิชกุล 

และคณะ 

262,400 7/2558 1 ต.ค.57 

2 การพัฒนานวัตกรรมตรวจสอบโรคพืชโดยใช

คอมพิวเตอรวิทัศนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของ

ชุมชนเกษตรท่ียั่งยืนจังหวัดชัยนาท 

นายนิยม  สุทธหลวง  

และคณะ 

448,500 8/2558 1 ต.ค.57 

3 นวัตกรรมใหมของเศษปูนเปนตัวเรงปฏิกิริยา

ในกระบวนการไพโรไลซิส 

ดร.วีรนุช  สระแกว   

และคณะ 

315,800 9/2558 1 ต.ค.57 

4 การทดสอบฤท ธ์ิทาง ชี วภาพและความ

หลากหลายของพืชสมุนไพรตานเซลลมะเร็งใน

บริเวณปาชุมชนบานเขาราวเทียนทอง ตําบล

เนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 

ดร.สุกานดา  ไชยยง  

และคณะ 

294,300 11/2558 1 ต.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 1,321,000   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรู ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนารูปแบบการเสริมสรางคุณลักษณะ

ความเปนครูยุคใหมดวยกระบวนการคิดอยางมี

วิจารณญาณ 

ผศ.ดร.วิลาวัณย จารุอริยานนท 428,500 2/2558 1 ต.ค.57 

2 การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสมรรถนะวิจัย

ครูพลศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

วาท่ีรอยตรีปยะปทีป  แสงอุไร 

และคณะ 

507,700  

 

4/2558 1 ต.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 936,200    
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรู ปงบประมาณ 2558 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การเพ่ิมมูลคาทางภูมิปญญาทองถ่ินผานระบบ

การจั ดการแหล ง เ รี ยนรู และการอนุ รั กษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: กรณีศึกษา

เครือขายปาชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัด

ชัยนาท 

ดร.สภุานี นวกุล และคณะ 182,200 12/2558 2 มี.ค.58 

2 ภูมิปญญาทองถ่ิน : การอนุรักษพรรณพฤกษชาติ

ไมมงคล อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

นางวาสนา  โปรงจิต   

และคณะ 

341,100 10/2558 1 ต.ค.57 

3 การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณและรูปลักษณ

บ ร ร จุ ภัณ ฑ เ พ่ื อ เ ช่ื อ ม โ ย งก า ร ท อ ง เ ท่ี ย ว          

เชิงวัฒนธรรมสําหรับผลิตภัณฑสุขภาพและ

ความงามของกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ประชิด  ทิณบุตร  

และคณะ 

490,400 3/2558 1 ต.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 1,013,700   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรู ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การบูรณาการการสื่อสารในครอบครัวและ 

การสื่อสารแบบมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือ

พัฒนารูปแบบการปองกันการตั้งครรภของเด็ก

และเยาวชนไทยในจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.จุไรรตัน 

 ทองคําช่ืนวิวัฒน  

และคณะ 

470,100 5/2558 1 ต.ค.57 

2 รูปแบบการทองเท่ียวจากขอมูลการแบงปน

ขอมูลบนเว็บไซตสังคมออนไลนดวยเทคนิค

การทําเหมืองขอมูล กรณีศึกษา จังหวัดชัยนาท 

น.ส.ภัทรมน  กลาอาษา 

และคณะ 

225,300 6/2558 1 ต.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 695,400   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   54 

 



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรู ปงบประมาณ 2558 

วิทยาลัยการแพทยทางเลือก 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 เ ปรี ยบ เ ทียบปริ ม าณสารออกฤท ธ์ิขอ ง 

ดอกสายนํ้าผึ้ ง ท่ีปลูกในประเทศไทยและ

ประเทศจีน 

นายพัฒนพงศ จินดามงคล 

และคณะ 

331,600 1/2558 1 ต.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 331,600   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ประเภทงานวิจัย เพ่ือสรางองคความรู ปงบประมาณ 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพรงานวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,407,860 

 รวมท้ังสิ้น 1,407,860 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน  

โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 ฐานขอมูลการตรวจกรองหาสารมีฤทธ์ิทาง

ชี วภ าพ จา ก พื ชส มุ น ไพ ร ไ ทย บริ เ ว ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ดร.พรเทพ  ชมช่ืน วิทยาศาสตร 440,000 14/2558 15 มิ.ย.58 

 รวมท้ังสิ้น 440,000   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนารูปแบบแหลงทรัพยากรการ

เรียนรูตลอดชีวิตระดับจังหวัดตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดร.ชวนิดา  สุวานิช ศึกษาศาสตร 450,000 13/2558 19 มิ.ย.58 

2 การพัฒนารูปแบบชุดการสอนกิจกรรมแนะ

แนว ท่ีมี ต อการยั บ ยั้ ง ช่ั ง ใ จด านการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร ของนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนจังหวัดชัยนาท 

ดร.ฐิติวัสส  สุขปอม ศึกษาศาสตร 465,000 15/2558 31 ก.ค.58 

 รวมท้ังสิ้น 915,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   59 

 



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

โครงการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ปงบประมาณ 2558 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการติดตามและเผยแพรงานวิจัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 150,800 

 รวมท้ังสิ้น 150,800 
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รายละเอียดโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร 

 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรูสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

ผศ.ดร.สรุางค ธรรมโวหาร  

และคณะ 

55,500 

 รวมท้ังสิ้น 55,500 
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รายละเอียดโครงการท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน   

ปงบประมาณ 2558 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช นายเกียรติพงษ ยอดเยี่ยมแกร 

และคณะ 

150,000 

รวมท้ังสิ้น 150,000 
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ภาคผนวก ค 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน  

โครงการวิจัยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) มหาวทิยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายงานประจําป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   63 

 



รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

โครงการวิจัยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ เลขท่ี

สญัญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การจัดการภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรม

ในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีปกปกษพันธุกรรมพืช

จังหวัดชัยนาท เพ่ือการอนุรักษ สืบทอดและ

การใชเชิงพานิชย 

ผศ.ดร.ทัศนีย  เจนวิถีสุข 

และคณะ 

วิทยาการจัดการ 958,940 อพ.สธ. 

1/2558 

1 ต.ค.57 

 รวมท้ังสิ้น 1,059,600   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน 

โครงการวิจัยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงการบริหารจัดการวิจัยสําหรับติดตามและเผยแพร

ผลงานวิจัยการจัดการภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

และนอกพ้ืนท่ีปกปกษพันธุกรรมพืช 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 100,660 

 รวมท้ังสิ้น 100,660 
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ภาคผนวก ง 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได สําหรับอาจารย 

ประจําปงบประมาณ 2558 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2558 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี 
ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดแอนโท

ไซยานินจากกากผลมะนาวไมรูโห (Carissa 

Carandas L.) ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนํ้า

สมุนไพร 

ดร.จันทรรัตน พิชญภณ 199,650 01/58 15 มิ.ย.58 

 รวมท้ังสิ้น 199,650   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 องคประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพจาก 

ตนปลาไหลเผือก 

ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ 

ดร.กิตติพล กสภิาร 

183,120 05/58 15 มิ.ย. 58 

2 การทําความเขาใจขอมูลท่ีแสดงบนฉลากสาร

กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผูปลูกผักในอําเภอ

มโนรมย จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ 

รศ.ดร.สภุาคย ดุลสมัพันธ 

 

142,200 09/58 15 มิ.ย. 58 

3 การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเพ่ือสรางตัวแบบ

สําหรับการออมในอนาคตและการประยุกตใช

กับผลิตภัณฑประกันชีวิต 

นายนราธิป อิสรานุสรณ 

 

109,045 06/58 15 มิ.ย. 58 

4 การสรางแบบจําลองเชิงสถิติในการทํานาย

ระยะเวลาของการเกิดแผนดินไหวบริ เวณ

ประเทศไทย 

ดร.สริิทิพ วะศินรตัน 

ดร.พิธาน ไพโรจน 

 

136,080 17/58 1 ก.ย. 58 

5 การพัฒนาอิฐทางเทาจากขยะพลาสติก 

 

ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล 
ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล 

180,000 19/58 1 ก.ย. 58 

6 การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดสภาพตานทาน

ไฟฟาในงานสํารวจธรณีวิทยาใตผิวดิน 

 

ดร.พิธาน ไพโรจน 

นายณัฐพล ใจสํารวม 

 

207,375 18/58 1 ก.ย. 58 

7 การพัฒนาชุดฝกอบรมเรื่องการสรางหุนยนต

สมองกลอัจฉริยะเดินตามเสนผลิตพลังงานเพ่ือ

อนาคตสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

นายวิชัย จิตตประสงค 

 

154,547 20/58 1 ก.ย. 58 

8 ผลการของการฝกสมรรถภาพทางจิตใจท่ีมีตอ

ความสามารถทางการกีฬา การจัดการความเครียด

และความกาวราวทางการกีฬา 

นางสาวเอกรัตน ออนนอม 

นายยุทธนา  เรียนสรอย 
นางสาวชนัญกาญจน แสงประสาน 

 

160,425 24/58 14 ก.ย. 58 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

9 การบูรณาการปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมท่ี

สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีจุดเปลี่ยนถายสัญจร : 

กรณีศึกษาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟฟา 

กรุงเทพมหานคร 

ดร.ดวงพร กาซาสบิ

(ประเสริฐสรรพกิจ) 

120,000 

 

33/57 2 มิ.ย.57 

 รวมท้ังสิ้น 1,392,792   

 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยลําดับท่ี 9 ไดรับทุนจาก แหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  

ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตองนํางบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2558 สมทบใหกับนักผูวิจัย 

ปละ 120,000 บาท (สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงตองนํางบประมาณมานับรวม แตไมนับจํานวนโครงการวิจัย เพราะ

นําไปนับโครงการวิจัยท่ีแหลงทุนภายนอกแลวน้ัน) 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 จิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ          

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 

 

91,425 08/58 15 มิ.ย. 58 

 รวมท้ังสิ้น 91,425   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2558 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การประเมินหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พ.ศ.2554 คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ณพัชญปภา ราศ ี  

นายพงศกร ศรีรงคทอง  

น.ส.เกษร เกษมช่ืนยศ 

103,155 02/58 

 

15 มิ.ย. 58 

2 คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรสํานักงาน

เขตจตุจักรเขตบางเขน และเขตลาดพราว 

นายพงศกร ศรีรงคทอง  

น.ส.ณพัชญปภา ราศ ี 

น.ส.เกษร เกษมช่ืนยศ 

97,203 03/58 15 มิ.ย.58 

3 สาเหตุของปญหาท่ีมีผลกระทบตอคะแนนสอบ

วัดระดับความรูภาษาจีนสําหรับธุรกิจ (BCT) 

ของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สาทิสรตัน สินธุธาน 

 

48,900 07/58 15 มิ.ย. 58 

4 ผลของการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการคิด

วิเคราะหของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุจินดา ประเสริฐ 

 

131,675 04/58 15 มิ.ย. 58 

5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาท่ีเรียนโดย

ใชวีดีทัศนของคริสโตเฟอร ไรท และนักศึกษาท่ี

เรียนตามปกติ เพ่ือสงเสริมความสามารถใน        

การสื่อสารของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

ดร.ณัฐพัชร สายเสนา 

 

80,000 21/58 1 ก.ย. 58 

 รวมท้ังสิ้น 460,933   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได   

ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การเปดรับสื่อ การรับรูขอมูลขาวสาร และ 

การเตรียมความพรอมท่ีมีผลตอการปรับตัว

ขอ งค รู ใน โ ร ง เ รี ย นมั ธยมศึ กษา ใน เ ขต

กรุงเทพมหานครใตบริบทอาเซียน 

นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ 

 

80,000 16/58 1 ก.ย. 58 

2 ปจจั ยการสื่ อส ารการตลาด ท่ีส งผลต อ

พฤติกรรมการรับสารบนสื่อออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ดร. พสิษฐ โสภณพงศพัฒน 

 

80,000 24/58 15 ก.ย. 58 

 รวมท้ังสิ้น 160,000   
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ภาคผนวก จ 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบรายได  

สําหรับอาจารยที่เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

ประจําปงบประมาณ 2558 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได  

สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การจัดกําหนดการเช่ือมโยงในระบบเครือขาย

โดยใชทฤษฎีการระบายสีเสนเช่ือมกราฟ 

 

ผศ.ดร.บริบูรณ ศรีมาชัย 

 

76,885 22/58 15 ก.ย. 58 

 รวมท้ังสิ้น 76,885   
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได  

สําหรับอาจารยท่ีเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาด

ทางอารมณท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏจันทรเกษม 

ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน 

 

100,000 07/58 15 มิ.ย. 58 

 รวมท้ังสิ้น 100,000   
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือนักศึกษาที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบรายได  

ประจําปงบประมาณ 2558 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา)  

ปงบประมาณ 2558 

คณะเกษตรและชีวภาพ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 การเลีย้งไสเดือนดิน Eudrilus eugeniae ดวยมูลโคนม

และกระดาษในอัตราสวนตางกัน 

น.ส.บุษบง เกิดสุข ผศ.โกเมนทร บุญเจือ 5,000 

2 การเลี้ยงไสเดือนสายพันธุ แอฟริกัน ไนทครอเลอร 

(African night crawler) ในอัตรสวนมูลวัวกับมูลแพะ

หลายระดับ 

น.ส.จันจริา เมธาวุฒินันท ผศ.โกเมนทร บุญเจือ 5,000 

3 ผลของถานชีวภาพในปริมาณท่ีแตกตางกันตอดินท่ีผาน

การใชประโยชน โดยทดสอบการเจริญเติบโตกับ          

ผักสลัดพันธุกรีนโอค 

นายสถาพร พรหมมา ผศ.โกเมนทร บุญเจือ 5,000 

4 ทดสอบประสิทธิภาพปุยนํ้าหมักรวมกับธาตุเหล็กท่ีมีผล

ตอการเจริญเติบโตตอผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิค 

(แบบ DRFT) 

นายสุบัณฑิต เพ่ิมพรพิทักษ ผศ.โกเมนทร บุญเจือ 5,000 

5 ทดสอบประสิทธิภาพกากผงชูรสรวมกับธาตุเหล็กท่ีมีตอ

การเจริญเติบโตตอผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปนิค 

แบบ DRFT 

นายทรงชัย แสงแกว ผศ.โกเมนทร บุญเจอื 5,000 

6 การศึกษาการเจริญเติบโตของขาวพันธุ GS14592 

เหลืองออนในกระถางโดยการใชปุยอินทรีย นํ้าจาก       

ปลานํ้าจืด 

นายศรุต โคละทัต นายอุดมศักด์ิ ผองศรี 5,000 

7 การพัฒนาผลิตภณัฑขนมปงกรอบหอมแดง 

 

น.ส.จิราภรณ โปรงจิต ดร.สันติธรรม  

โชติประทุม 
5,000 

 รวมท้ังสิ้น 35,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา)  

ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 ผลของสารสกัดหยาบจากตนตีนเปดนํ้า (Cerbera 

odollam  Gaerth.) ตอหนอนกระตูผัก (Spodoptera 

litura Fabricius) 

น.ส.พนัชกร สมสรอย ดร.สุกานดา ไชยยง 5,000 

2 การเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบาง

ป ร ะ ก า ร ข อ ง ม า นํ้ า ส า ม จุ ด  ( Hippocampus 

trimaculatus) ระหวางอาวไทยและทะเลอันดามัน 

น.ส.หฤทัย ลําไธสง น.ส.ปาริฉัตร ลักษณะวิมล 5,000 

3 การเปรียบเทียบทางสัณฐานวิทยาและชีววิทยาบาง

ป ร ะ ก า ร ข อ ง ม า นํ้ า ห น า ม  ( Hippocampus 

spinosissimus) ระหวางอาวไทยและทะเลอันดามัน 

น.ส.มารียา บาเหะ น.ส.ปาริฉัตร ลักษณะวิมล 5,000 

4 การเสริมฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของไวนลูกหวาดวย       

เห็ดหมื่นป(Ganoderma lucidum) และยอมรบั 

น.ส.เขมวิกา ทองคําศร ี นายพิสุทธ์ิ พวงนาค 5,000 

5 การเสริมฤทธ์ิตานอนุมลูอิสระของไวนมะเมาดวยเปลือก

มังคุด 

น.ส.สุกัญญา โครตเสนา นายพิสุทธ์ิ พวงนาค 5,000 

6 การพัฒนาหลักสูตรอาหารท่ีเหมาะสมในการชักนําการ

สรางสโตรมาและสารคอรไดเซพินของตังถ่ังเชา 

(Cordyceps militaris) 

น.ส.กนิษฐา พลถา ดร.ภคณัชฐ พลายงาม 5,000 

7 ผลของ 6-เบนซิลอะมิโนพิวรีนท่ีมีตอการชักนําใหเพ่ิม

จํานวนยอดของกลวยไมสกุลหวาย (Dendrobium sp.) 

โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 

น.ส.ณัฐชยา จันทรเตม็ ผศ.พรทิพย เทิดบารม ี 5,000 

8 ฤทธ์ิทางชีวภาพของนํ้ามันหอมระเหยจากผักแปม 

(Artocarpuscamansi trifoliatus) ตอการตานเช้ือ 

Eschericher coli และ Staphylococcus aureus 

นายชวณัฐ พงษหว่ัน รศ.ดร.สุภาคย ดุลสัมพันธ 5,000 

9 สารตานอนุมูลอิสระและฤทธ์ิทางชีวภาพของนํ้ามันเมล็ด

ขนุนสําปะลอตอการตานเช้ือ Eschericher coli 

นายพงษสวัสดิ ์ปานนาค ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  

ดุลสัมพันธ 
5,000 

10 ผลของการฝกตารางเกาชองดวยมือท่ีมีตอเวลาปฏิกิริยา

การตอบสนองของตากับมือในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     

ปท่ี 1 โรงเรียนพรพระรวงประสิทธ์ิ 

น.ส.ทิฆัมพร ทิมโปงแกว

นายธวัชชัย ชาคะวิเวก 

นายยุทธนา เรียนสรอย 5,000 

11 ผลของการฝกดวยเครื่องลากถวงนํ้าหนักดวยนํ้าหนัก

แตกตางกันท่ีมีผลตอความเร็วในระยะทาง 20 เมตร ของ

นักฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายรัฐกิตติ์ กักเงิน 

นายพงศกร กันประเสริฐ 

นายธงทอง ทรงสุภาพ 5,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา)  

ปงบประมาณ 2558 

คณะวิทยาศาสตร (ตอ) 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

12 การเปรียบเทียบผลของการฝก T25 ในระดับความหนัก 

Alpha กับการฝก Body Combat ท่ีมีตอเปอรเซ็นต

ไขมัน 

นายปฏิยุทธ จิตตประเสริฐ

นายยลยศ ทองฝาง 

ดร.ดฏิฐชัย จันทรคณุา 5,000 

13 ผลการฝกพลัย โอเมตริก ทีมีตอความสามารถใน         

การกระโดดสูงของนักกีฬาวอลเลยบอล 

น.ส.ขนิษฐา โมลา 

น.ส.ภัทรานิษฐ ธรรมขันธ 

ดร.ดฏิฐชัย จันทรคณุา 5,000 

14 เครื่องสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย นายสรุวัช รัฐการโกวิบูลย นายณัฐพล ใจสํารวม 5,000 

 รวมท้ังสิ้น 70,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา) 

ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

1 ความภาคภูมิใจตอสถาบันของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.นฤมล หลักคํา ผศ.กิดานันท ชํานาญเวช 2,500 

2 ความผูกพันตอองคการของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ธารรีัตน ขุล ี ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 2,500 

3 ความพึงพอใจตออาจารย ท่ีปรึกษาของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายชนะศักดิ ์คัมภิรานนท ผศ.กิดานันท ชํานาญเวช 2,500 

4 เจตคติตอการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.จุฬาลักษณ นักเรียน ผศ.กิดานันท ชํานาญเวช 2,500 

5 พฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพตนเองของ บุคลากร              

สายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชลดา อิสโร ผศ.กิดานันท ชํานาญเวช 2,500 

6 เ จ ต ค ติ ท่ี มี ต อ กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายภูมิพัฒน วิศัลยาวัฒน ผศ.กิดานันท ชํานาญเวช 2,500 

7 คุณลักษณะ ท่ีพึ งประสงคของอาจารย ผู สอนใน            

ความคิดเห็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

จันทรเกษม 

นายสิริชัย โพธ์ิศรีทอง นายสาธร ใจตรง 2,500 

8 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ

ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขต 

วังทองหลาง 

น.ส.อศิวรรณ ศันธนะ ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 2,500 

9 การปรับตัวดานบทบาทหนาท่ีของผูสูงอาย ุ(60 ปข้ึนไป) 

ท่ีอาศัยในชุมชน เขตวังทองหลาง 

น.ส.พรรณนิดา สุวิทยะศริ ิ ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 2,500 

10 ความพึงพอใจตอศูนยอาหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทร เกษมของ นักศึ กษามหา วิทยาลั ยร าชภั ฏ 

จันทรเกษม 

น.ส.เจกิตาน มูลไธสง ผศ.ยะผาด วิวัฒนพงษ 2,500 

11 ความสัมพันธระหวางความรูเรื่องพลังงานไฟฟากับ

พฤติกรรมการมีสวนรวมประหยัดพลังงานไฟฟาของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.นุชนาถ ศิลปศาสตร ดร.ณัฏฐชุดา สภุาพจน 2,500 

12 การรักนวลสงวนตัวของนักศึกษาเพศหญิงมหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ศศิธร อนันตะภักดิ ์ ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 2,500 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา) 

ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร (ตอ) 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

13 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม 

น.ส.โสรญา ลังกาด ี ผศ.กิดานันท ชํานาญเวช 2,500 

14 ความตองการกิจกรรมนันทนาการของบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.วรญัญา สีกัน ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 2,500 

15 ความ พึ งพอ ใจต ออาค ารสถาน ท่ีของ นักศึ กษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุกัญญา นกยูง นายสาธร ใจตรง 2,500 

16 พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ประวีณา คงเมือง ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 2,500 

17 ลักษณะความเปนกัลยาณมิตร ของนักศึกษาวิชาชีพครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ยอดขวัญ แซเฮง นายสาธร ใจตรง 2,500 

18 พฤติกรรมการบริโภคสื่อดวยปญญาของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.สุชานาถ อรณุโชต ิ ผศ.กิดานันท ชํานาญเวช 2,500 

19 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และ 

เจตคติ เรื่องจํานวนจริงของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

2 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT 

น.ส.เจนจริา ดาวสื่อ นายสุรชัย วงคจันเสือ 3,000 

20 ผลการจัดการเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวนท่ีเนนการใช

คําถามหมวกความคิดหกใบ เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปร

เดียวท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสามารถใน

การคิดวิเคราะหทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 

น.ส.นิภารัตน สิงหาอาจ นายสุรชัย วงคจันเสือ 3,000 

21 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร

นารู (ค 23206) โดยใชแบบฝกทักษะเรื่อง การแยกตัว

ประกอบพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน 

ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

น.ส.นุชนภา ใจหาว นายสุรชัย วงคจันเสือ 3,000 

22 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 

โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใชแบบฝกทักษะ

คณิตศาสตร 

น.ส.ตรีชฎา ฉางตา นายสุรชัย วงคจันเสือ 3,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได (งบนักศึกษา) 

ปงบประมาณ 2558 

คณะศึกษาศาสตร (ตอ) 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ อาจารยท่ีปรึกษา งบประมาณ 

23 ความตระหนักในการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายพงษเจตน วิชาวุฒิพงษ ดร.ณัฏฐชุดา สุภาพจน 2,200 

24 สัมพันธภาพในครอบครัวของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวพีรยา โตะหลงหมาด นายสาธร  ใจตรง 2,200 

25 ค ว า ม ต อ ง ก า ร บ ริ ก า ร แ น ะ แ น ว ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ชุติมา หอมสนิท นายสาธร ใจตรง 2,200 

26 การปรับตัวทางอารมณของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.กมลวรรณ บุญญาศักด์ิ นายสาธร ใจตรง 2,200 

27 ความวิตกกังวลดานการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภฏัจันทรเกษม 

น.ส.จุฑารัตน ปานอินทร ดร.ฐิติวัสส สุขปอม 2,200 

 รวมท้ังสิ้น 68,000 
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ภาคผนวก ช 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยในช้ันเรียน  

ประจําปงบประมาณ 2558 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายได (วิจัยในชั้นเรียน) 

ปงบประมาณ 2558 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 ผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส เรื่อง         

การวัดแสงเพ่ือการถายภาพสําหรับนักศึกษา

ช้ันปท่ี 2 หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

จันทรเกษม 

ดร.ชนกานต สุวรรณทรัพย ศึกษาศาสตร 10,000 11/58 1 ก.ค. 58 

2 ผลของการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาท่ีมีตอ

ความฉลาดทางอารมณของ นักศึ กษา

สาขาวิชาพลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายคณิน ประยุรเกียรต ิ ศึกษาศาสตร 10,000 12/58 1 ก.ค. 58 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 

การจัดการช้ันเรียนโดยการใชบทเรียน

ออนไลนสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 สาขาวิชา

พลศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.ภาณุมาส  เศรษฐจันทร ศึกษาศาสตร 10,000 13/58 1 ก.ค. 58 

4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักเบ้ืองตน

เ ก่ียวกับระบบสารสนเทศโดยใช อินโฟ

กราฟกส (infographic) 

น.ส.โอปอ กลับสกุล วิทยาการจัดการ 10,000 14/58 1 ก.ค. 58 

5 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาฝรั่งเศสดวย

การแสดงบทบาทสมมติสําหรับนักศึกษา

วิชาเอกการจัดการทองเท่ียว คณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ดร.ปยจติร  สังขพานิช มนุษยศาสตรฯ 10,000 23/58 1 ม.ิย. 58 

6 การพัฒนาการ เรียนการสอนเ พ่ือเ พ่ิม

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชกระบวนการ

กลุมในวิชาบัญชีเพ่ือการจัดการ 

ผศ.จิรวรรณ  ปล่ังพงษพันธ วิทยาการจัดการ 10,000 15/58 8 ก.ค. 58 

 รวมท้ังสิ้น 60,000   
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ภาคผนวก ฌ 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ประจําปงบประมาณ 2558 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน (สกอ.)   

ปงบประมาณ 2558 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 
เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ีทํา

สัญญา 

1 การพัฒนาทักษะการเรียนรูศตวรรษท่ี 21 

สํ า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง

มหา วิทยาลั ยราชภัฏจันทร เกษมผ าน            

การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน 

รศ.ดร.สุภาคย ดุลสัมพันธ วิทยาศาสตร 200,000 4/2558 9 ก.พ.58 

2 การศึกษาและพัฒนาบทเรียนทองถ่ินดาน

การฟนฟูอาหารของอําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

น.ส.ภสัสราภรณ 

สมบูรณศักดิ ์

วิทยาศาสตร 240,000 1/2558 2 ก.พ.58 

3 การประยุกตใชขอมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตวขอปลองขนาดใหญในดิน 

เพ่ือเปนสื่อใหเกษตรกรใชตรวจสอบสุขภาพ

ดินจากการทําการเกษตร 

ผศ.โกเมนทร  บุญเจือ เกษตรและชีวภาพ 300,000 2/2558 19 ก.พ.58 

4 การพัฒนาสมรรถนะขององคกรชุมชนใน

การพัฒนาและใชทุนทางสังคมเพ่ือสราง

ความเขมแข็งในการจัดการอนุรักษความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม: กรณีศึกษาเครือขายปาชุมชน

เขาราวเทียนทองจังหวัดชัยนาท 

ดร.ศาศวัต  เพงแพ มนุษยศาสตรฯ 280,000 3/2558 16 ก.พ.58 

5 โครงการบริหารจัดการโครงการสงเสริม 

การวิจัยในอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

สถาบันวิจยัและพัฒนา สถาบันวิจยัและ

พัฒนา 
100,000 - - 

 รวมท้ังสิ้น 1,120,000   
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ภาคผนวก ญ 

รายช่ืออาจารยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก  

ประจําปงบประมาณ 2558 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  

     สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ สํานัก/คณะ งบประมาณ 

1 การบูรณาการปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม

ท่ีสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีจุดเปลีย่นถาย

สัญจร : กรณีศึกษาพ้ืนท่ีรอบสถานีรถไฟฟา 

กรุงเทพมหานคร 

ดร.ดวงพร กาซาสบิ

(ประเสริฐสรรพกิจ) 

คณะวิทยาศาสตร 120,000 

 

 รวมท้ังสิ้น 120,000 

 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจาก แหลงทุนสํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ตองนําเงินรายได ประจําปงบประมาณ 2558 สมทบใหกับนักผูวิจัย ปละ จํานวน 120,000 บาท และ

สํานักงานกองทุนวิจัยสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สมทบใหกับนักวิจัย ปละ จํานวน 120,000 บาท รวมงบประมาณ

ท้ังสิ้น 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถวน)  

      สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงตองนํางบประมาณเงินรายไดมานับรวม แตไมนับจํานวนโครงการวิจัย 

เพราะนําไปนับโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกแลวน้ัน 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท สมิทธิผล จํากัด 

คณะวิทยาศาสตร 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 การศึกษาการเพาะเหด็ Antrodia cinnamomea นายรัฐพล  ศรประเสริฐ 1,000,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,000,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจาก สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดชัยนาท 

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน 

น.ส.ภัทรพร กิจชัยนุกูล 

1,740,000 

 รวมท้ังสิ้น 1,740,000 
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รายละเอียดโครงการวิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1 การประเมินความพึงพอใจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นางสาวอาจารีย ประจวบเหมาะ 

และคณะ 

1,091,700 

 รวมท้ังสิ้น 1,091,700 
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยที่ลงวารสารจันทรเกษมสาร 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 21 ฉบับท่ี 40 (มกราคม - มิถุนายน 2558) 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิชาการ 

1 กระบวนทัศนในการวิจัยทางสงัคมศาสตร รศ.ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล 

บทความวิจัย 

2 ภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาและความฉลาดทางอารมณของตํารวจ 

ท่ีพยากรณจิตบริการของตํารวจ 

นางสาวจรัญญา  ผาริโน  

นางสาวสุนทรี  ศักดิ์ศรี 

3 การนําหลักธรรมาภิบาลมาใหบริการประชาชนของสภา

กรุงเทพมหานคร เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

นายสุวิทย  บุญมา   

นางชื่นอารมณ   

จันทิมาชัยอมร 

4 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจท่ีพัก แบบมีสวนรวม

ของชุมชน 

นายปรเมษฐ  แสงออน 

5 การพัฒนาศักยภาพผูนําทองถ่ินเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน 

ภาคกลาง : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด

ปทุมธานี 

วาท่ีรอยโททวีพงษ   

รินนาศักดิ์ 

6 การวิเคราะหเนื้อเพลงท่ีสะทอนความเชื่อและคานิยม: กรณีศึกษา

โครงการเพชรในเพลง 

นางสาววรรษา  คูตระกูล 

7 องคประกอบของการคุกคามทางเพศในชุมชนเสือใหญอุทิศ

กรุงเทพมหานคร 

นางสาวชลธิชา  ทิพยประทุม  

รศ.ประสพชัย  พสุนนท 

8 การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการพัฒนาศักยภาพของ

หมูบานและชุมชน SML 

นายยศวัฒน  คงมี 

9 จิตวิญญาณความเปนครูกับความกาวหนาในอาชีพท่ีพยากรณความ

ทุมเทในการทํางานของครู 

นายภาวัต  ตั้งเพชรเดโช  

นางสาวชวนีย  พงศาพิชณ 

10 การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูดวยการนําตนเองของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นางสาวสุจินดา  ประเสริฐ 

11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรแอนนิเมชั่นเบื้องตน และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

ท่ีสอนโดยใชทฤษฎีการสรางความรูดวยตนเองโดยการสรางสรรค

ชิ้นงาน 

นางสาวสายใจ  คุณบัวลา   

นางสาวมณเทียร  ชมดอกไม   

ดร.นพดล  พรามณี 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 21 ฉบับท่ี 40 (มกราคม - มิถุนายน 2558) (ตอ) 
 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิจัย 

12 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออกของพนักงานในบริษัท 

ชไนเดอร (ไทยแลนด) จํากัด 

นายพฤกษ  สพุรรณนาลัย 

รศ.ประสพชัย  พสุนนท 

13 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวทางสากล ผศ.ดร.บังอร  เบญ็จาธิกุล 

14 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการจําแนกกลุมบัณฑิตใหมท่ีไดงานและยังไมได

งาน กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

รศ.สําราญ  ม่ันทัพ  

รศ.ดร.เพ็ญแข  ฮิคคินบอททอม   

รศ.ดร.ชินนะพงษ  บํารุงทรัพย 

ผศ.เบญจมาศ  ตลุยนิติกุล 

15 ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

ผศ.ดร.อดิพล  เปยทอง  

นางเยาวภา  โชติวชิัย  

นางศุภพิชญ  ประเสริฐนู 
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รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 21 ฉบับท่ี 41 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) 

 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิชาการ 

1 ผูนําแหงอนาคต เขาใจวัฒนธรรมตาง และรูทันโลก ดร.ชาญชัย  ชัยรุงเรือง 

2 การบริหารจัดการการฝกประสบการณวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนา

คุณภาพครูยุคใหม 

ผศ.ดร.วิลาวัณย   

จารุอริยานนท 

บทความวิจัย 

3 การสรางแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยเพ่ือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

นายวิมล  มิระสิงห 

4 ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

น.ส.พนิดา  นิลอรุณ 

รศ.ประสพชัย  พสุนนท 

5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาม

แนวทาง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

นางวิภากร  โฆษิตานนท 

6 รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานภายใตหลักธรรมา 

ภิบาลของผูใหญบานใน จังหวัดรอยเอ็ด 

 

นายอภิชาติ  เทพชมภู  

น.ส.เสาวลักษณ  โกศลกิตติน

อัมพร  

น.ส.ยุภาพร  ยุภาศ 

7 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษากับ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

น.ส.กาณชฐิยากร  นอยจันทร 

8 หลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย 

สถาบันอุดมศึกษา 

รศ.โกสุม  สายใจ 

9 การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการชั้นเรียนโดยใช

กระบวนการจัดทําโครงรางวิจัยเปนฐานของนักศึกษาชั้นปท่ี 3 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการฝกหัดครู มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

น.ส.สุมนา  โสตถิผลอนันต 

10 การวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียน ท่ีเรียนดวยระบบอีเลิรนนิงในรายวิชา

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ โดยใชเทคนิคเหมืองขอมูล 

น.ส.เล็กฤทัย  ขันทองชัย  

นายจรัญ  แสนราช 

 

 รายงานประจําป 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม   95 

 



 

รายช่ือบทความวิจัยของอาจารยท่ีลงวารสารจันทรเกษมสาร 

ปท่ี 21 ฉบับท่ี 41 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) (ตอ) 

 

ท่ี ช่ือเรื่อง ผูวิจัย 

บทความวิจัย 

11 การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือสรางเสริมความสามารถใน 

การแกปญหาอยางสรางสรรคสําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท 

ผศ.ดร.พัชรา  พุมพชาติ 

12 การพัฒนาทักษะการฟงและการพูด โดยใชชุดการสอน 

ตามแนวการสอนแบบสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับครู 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

น.ส.กัญญาภัทร  แสงแปน  

น.ส.พรนภัส  ทับทิมออน 

13 ผลการใชหลักสูตรฝกอบรมการพูดภาษาอังกฤษดวยการวิเคราะห

ความตองการทางภาษาเพ่ือการประกอบอาชีพสําหรับผูขับรถ

โดยสารสาธารณะ (แท็กซ่ี) 

ดร.ดวงกมล  ฐิติเวส 

14 ปจจัยท่ีสงผลตอความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

ตัวเก็บประจุไฟฟาโทรศัพทมือถือ 

น.ส.สธุา  พงศถาวรภิญโญ  

รศ.ประสพชัย  พสุนนท 

15 การใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตดาน

สุขภาพของประชาชนเทศบาลตําบลปราสาททอง อําเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ดร.สุชินชยันต  เพ็ชรนิล 
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คณะผูจัดทํา 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. ดร. วรนารถ    ดวงอุดม  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2. ดร.ปญญฎา   ประดิษฐบาทุกา  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. นางสาวจิตตานันท   สิทธิสาร  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. นางสาวมณฑารัตน  ชูพินิจ  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 

5. นายวิมล    มิระสิงห  นักวิจัย 

6. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

7. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 

8. นางสาวยวงทอง   มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

9. นายวิศรุต    พิพิธกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

10. นางสาววิลาวัลย    มวงเสน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

รวบรวมพิมพและออกแบบ 

1. นางสาวมณฑารัตน  ชูพินิจ  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 

2. นายวิมล    มิระสิงห  นักวิจัย 

3. นางสาวกรวิกา        สุทธิโอฬาร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

4. นางสาวภัทรพร   กิจชัยนุกูล เจาหนาท่ีวิจัย 

5. นางสาวยวงทอง   มากเอียด เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

6. นายวิศรุต    พิพิธกุล  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

     7. นางสาววิลาวัลย    มวงเสน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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