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ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ชื่อหน่วยงาน  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 (Research and Development Institute) 
ที่ตั้ง  
 ชั้น ๗ อาคาร ๑๐๐ ปีศรีสุริยวงศ ์(อาคาร ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
 เลขที ่๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพ ๑๐๖๐๐ 
 โทรศัพท ์๐๒-๔๗๓-๗๐๐๐ ตอ่ ๑๖๐๐, ๑๖๐๑, ๑๖๐๖ 
 เว็บไซต์ http://research.bsru.ac.th/ 

 
สัญลักษณ์ 
แนวความคิดมาจาก ความร่วมมือและการเสริมสร้างมิตรภาพเพ่ือสร้างต้นไม้
ผลิตดอก(นักวิจัย) ออกผล(ผลงานวิจัย) อย่างยั่งยืน ด้วยความสามัคคีเพราะทุก
คนอยู่ภายใต้ร่มเงาต้นไม้แห่งความสำเร็จ  บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ประวัติความเป็นมา และสภาพปัจจุบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา (Research and Development Institute : RDI) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา เดิมใช้ชื่อว่า “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของ
สถาบัน  ราชภัฏทั่วประเทศ ให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงส่งผลถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งมี
เปลี่ยนแปลงชื่อ ของหน่วยงานเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” มีภารกิจหลักในการทำวิจัยสถาบันส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในทุกระดับ เนื่องจากการวิจัยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปกับการเรียนการสอน การบริการทางวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจำเป็นต้องส่งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน รวมทั้งต้อง    ทำหน้าที่สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการเพ่ือเป็นแหล่งในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ประเทศ  ซึ่งต้องอาศัย  องค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา 
 ปัจจุบัน ตามหลักการของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตามความในมาตรา ๗ ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้ระบุสถานภาพและบทบาทของมหาวิทยาลัยโดยยึดเป็นหลักการดังนี้  คือ มาตรา ๗        
ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในทางปฏิบัติมหาวิทยาลัยจะต้องเก่งทั้งวิชาการ      
ในระดับสากล (International) และเก่งในวิชาการท้องถิ่น (Local) สนับสนุนให้มีการทำวิจัยที่ประยุกต์ความรู้
สากลสู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่สากลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง
ของความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดนโยบาย ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมี
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดูแลให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายระดับชาติ 



๒ 
 

 

 

  

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 
ปรัชญา  
 วิชาการก้าวไกล วิจัยเด่นเป็นสากล นำชุมชนและสังคมพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่ท้องถิ่นและความรู้ท้องถิ่นสู่
สากล” 
 
พันธกิจ 
 ๑. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 ๒. ยกระดับศักยภาพนักวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย 
 ๓. ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 ๔. ส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 
 ๓. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้างานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ๔. เพ่ือส่งเสริมการเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยแก่สาธารณชน 
 

การวิเคราะห์สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนา (SWOT Analysis) 
 
 ในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๒ ได้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้ใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือ
พิจารณาจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ได้ข้อมูลสำคัญ
ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน 
จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในส่วนของ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) พบข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength : S)  
  ๑. มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน  
  ๒. บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  



๓ 
 

 

 

  

  ๓. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ทำให้มีโอกาสพัฒนาทักษะ  
   การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๔. บุคลากรมีความพร้อมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ  
  ๕. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
  ๖. บุคลากรสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 
  ๗. มีกฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้านการขอทุนภายในที่ชัดเจน 
  ๘. ผู้บริหารทำงานเชิงรุก และมีการวางระบบการบริหารงานที่ดี ทำให้เกิดความชัดเจนในการทำงาน 
  ๙. มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีความเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
   มากขึ้น 
๑๐. จัดสรรงบประมาณและควบคุมการดำเนินงานทางด้านการเงินได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ  
   ตรวจสอบได้ 
๑๑. บุคลากรส่วนใหญ่มีความตั้งใจในการทำงานเป็นทำงาน มีความรักองค์กร มีความสามัคคี  
      และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม  
 

จุดอ่อน (Weakness : W)  
๑. สิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนที่ให้บริการยังไม่เพียงพอ 
๒. งบดำเนินงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการใช้งบประมาณในการทำโครงการร่วมกับงบกองทุน 
    การวิจัย 
๓. บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ รับภาระงานมากเกินไป 
 

๒.การวิเคราะห์สถานการณจ์ากปัจจัยภายนอก 
 จากการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ในส่วนที่เป็นโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) พบข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ดังนี้ 
 
โอกาส (Opportunity : O)  

๑. ผู้บริหารผลักดันให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลงานต่อหน่วยงานภายนอก ทำให้
 บุคลากรมีศักยภาพและหน่วยงานเป็นที่รู้จักมากข้ึน 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนามีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเป็นอย่างดีกับ หน่วยงานทั้งภายในและ
 ภายนอก 
๓. แหล่งทุนวิจัยภายนอก มุ่งเน้นงานวิจัยรับใช้สังคมและงานวิจัยเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 
๔. นโยบายมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย งานสร้างสรรค ์ 
 

อุปสรรค (Threat : T)  
๑. งบประมาณสำหรับการดำเนินงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่เพียงพอในการดำเนินการ  
 อย่างมีประสิทธิภาพ  
๒. กรอบอตัรากำลังไม่สอดคล้องกับนโยบายมุ่งเน้นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

- นักวิจัย ปฏิบัติการ 
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ 
- นักเอกสารสนเทศ ปฏิบัติการ 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
- นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการประจำสถาบัน 
คณะกรรมการอำนวยการสถาบัน 
คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย 

งานบริหารงานทั่วไป งานวิจัยและบริการวิชาการ 
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โครงสร้างองค์กรสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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คณะกรรมการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑)  คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
 ๑.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธาน 
 1.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน ์ รองประธาน 
 1.3 รองศาสตราจารย์ ภญ.โสภิต    ธรรมอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1.4 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ    ทีฆทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  1.5 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1.6 คุณสุนันทา     สมพงษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 1.7 รองศาสตราจารย์ปรียานุช    กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมการ  
  1.8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ์ กรรมการ    
 1.9 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
 1.10 อาจารย์สรสินธุ์     ฉายสินสอน เลขานุการ 
๒)  คณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา   เกณฑ์มา ประธาน 
 2.2 รองศาสตราจารย์ปรียานุช    กิจรุ่งโรจน์เจริญ ที่ปรึกษา 
 2.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน ์ กรรมการ 
 2.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ์ กรรมการ 
 2.5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
 2.6 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
 2.7 อาจารย์สรสินธุ์     ฉายสินสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.8 นางสาวณัฐชนาธิป     มูฮัมมัดอามิน เจ้าหน้าที่ 
๓) คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 
 3.1 อธิการบดี      ประธาน 
 3.2 รองศาสตราจารย์ปรียานุช            กิจรุ่งโรจน์เจริญ ที่ปรึกษา 
 3.3 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จินดา   ยืนยงชัยวัฒน ์ กรรมการ 
 3.4 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกียรติขร   โสภณาภรณ์ กรรมการ 
 3.5 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี   ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมการ 
 3.6 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา   จิตรภิรมย์ กรรมการ 
 3.7 อาจารย์นันทพร     ชื่นสุพันธรัตน์ กรรมการ 
 3.8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรุตม์    พลอยสวยงาม กรรมการ 
 3.9 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิวิทย์   ลอยพิมาย กรรมการ 
 3.10 อาจารย์พิทักษ์พงษ์   คมพุดซา กรรมการ 
 ๓.๑๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
 3.12 รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 3.13 รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
 3.14 รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
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 3.15 รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาลัยการดนตรี  กรรมการ  
 3.16 รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
 3.17 รองคณบดีฝ่ายวิจัยบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการ 
 3.18 รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง   สุทัศน์ ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 
 3.19 อาจารย์สรสินธุ ์       ฉายสินสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.20 นางสาวณัฐชนาธิป    มูฮัมมัดอามิน เจ้าหน้าที่ 
4) คณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประกอบด้วย 
 4.๑ อธิการบดี/รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  ประธานกรรมการ 
 4.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ 
 4.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน ์  กรรมการ 
 4.๔ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกียรติขร โสภณาภรณ์  กรรมการ 
 4.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์  กรรมการ 
 4.๖ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สรรพัชญ์ เจียระนานนท์  กรรมการ 
 4.๗ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา  นาฏยนาวิน  กรรมการ 
 4.๘ อาจารย์ชัชนันท์    อินเอี่ยม   กรรมการ 
 4.๙ รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะครุศาสตร์  กรรมการ 
 4.๑๐ รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
 4.๑๑ รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
 4.๑๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
 4.๑๓ ผูช้่วยคณบดีฝ่ายวิจัยวทิยาลัยการดนตรี  กรรมการ 
 4.๑๔ อาจารย์สรสินธุ ์  ฉายสินสอน  กรรมการและเลขานุการ 
 4.๑๕ อาจารย์ปาริชาติ  ม่วงศิริ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 4.๑๖ นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์  เจ้าหน้าที่ 
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ภารกิจ สถาบันวิจยัและพัฒนา 

ภารกิจด้านบริหารแบ่งเป็น 4 ด้าน 
๑. การบริหารสำนักงาน 
 ๑.๑ งานวางระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัย  
 ๑.๒ งานพัฒนากระบวนการดำเนินงานและการบริหาร 
 - พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการการวิจัย  
การฝึกอบรมและบริการวิชาการ 
 ๑.๓ งานสารบรรณ 
 - งานลงทะเบียนรับ–ส่งเอกสาร  เอกสารราชการภายใน / ภายนอก 
 ๑.๔ งานวางแผนและนโยบาย  งานงบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
 - งานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
 - บริหารงบประมาณแผ่นดิน / เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) 
 ๑.๕ งานบริการ 
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 ๑.๖ งานประชาสัมพันธ์ 
๒. การบริหารกองทุนวิจัย  
 - การดำเนินงานบริหาร/เบิกจ่ายกองทุนวิจัยภายใน 
 - การดำเนินงานบริหาร/เบิกจ่ายกองทุนวิจัยภายนอก 
๓. การบริหารงานระบบคุณภาพ 
 ๓.๑ งานประกันคุณภาพ (ภายใน/ภายนอก) 
 - การจัดระบบงานประกันคุณภาพ (ระดับหน่วยงาน/สถาบัน) 
 - การจัดทำ SAR การประกันคุณภาพ  และการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการตรวจประกัน
 คุณภาพ (ระดับหน่วยงาน/สถาบัน) 
 ๓.๒ งานควบคุมภายใน 
 ๓.๓ งานบริหารความเสี่ยง 
๔. การบริหารงานบุคคล 
 - การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

ภารกิจด้านพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยแบ่งเป็น  5 ด้าน 
๑. การบริหารจัดการงานวิจัย 
 - การกำหนดแผนกลยุทธ์ การวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - การจัดทำระเบียบและประกาศเพ่ือบริหารงานวิจัย (ทุนภายใน/ภายนอก) 
 - การพัฒนาคู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุนภายใน/ภายนอก) 
 - การพัฒนาโจทย์วิจัยตามความต้องการของชุมชน   สังคม   นโยบายมหาวิทยาลัย  
 - การส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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๒. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 
 - โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
 - โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในรูปแบบต่างๆ 
 - โครงการคลินิกวิจัย 
๓. การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย 
 - เข้าร่วมประชุมเครือข่ายภาคีด้านการวิจัย 
 - แสวงหาแหล่งทุนภายนอก  
๔. งานสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
5.งานสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการจดคุ้มครอง 

แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  การดำเนินงานจะเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักดันให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนไปสู่การปฏิบัติจะต้องทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยอมรับแนวทาง แผนงาน โครงการ/กิจกรรมนั้นๆ 
และพร้อมที่นำแนวทางนั้นไปดำเนินการ  สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงกำหนดแนวทางการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 
โดยสังเขปดังนี้ 

๑. แนวทางการนำแผนสู่การปฏิบัติ 
๑. เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติ
 ราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้แก่คณาจารย์   บุคลากร นิสิต นักศึกษา เพ่ือให้การนำแผนสู่การ
 ปฏิบัติ เป็นไปอย่างมี 
๒. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาต้องมีการผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้  
๓. จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ และดำเนินการตามแผน มีการกำกับ
 ติดตาม ประเมินผล  
๔. มีการกำหนดหน้าที่และผู้รับผิดชอบ วางแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและชัดเจนแก่ผู้ ป ฏิ บั ติ
และผู้เกี่ยวข้อง  
๕. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบริหารจัดการงานวิจัย  ให้สามารถใช้งานได้ตรงกับความต้องการ
 และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๖. พัฒนาระบบการกำกับติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน  

๒. การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อนำแผนปฏิบัติราชการ ๒๕๖2 ลงสู่การปฏิบัติงาน จำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจะต้องมี
การกำกับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดยขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ดังนี้ 

๑. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส (รอบ 
 ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน) ตามแบบฟอร์มที่กองแผนและนโยบายกำหนด 
๒. ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยการนำโครงการ/กิจกรรมตามแผนเข้าสู่วาระ
 การประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา  
๓. กำหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการแผนปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1 
 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปีที่จัดโครงการ ผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
โครงการประชุมพัฒนากรอบวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนา
ชุมชนพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

นักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

1 พ.ย. 2561(ครั้งท่ี 1)   
7 พ.ย. 2561 (ครั้งท่ี 2) 
15 พ.ย. 256 (1ครั้งท่ี 3) 

ได้กรอบการวิจัยของชุมชนอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

โครงการการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงร่างการ
วิจัย ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรม จากอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

นักวิจัยในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

2 ม.ค. 2562 ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและ ได้พัฒนาแผนการ
ดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย 
จำนวน5 โครงการ ประกอบด้วย  
ชุดโครงการ จำนวน 3  และ  โครงการเดี่ยว จำนวน 2 
โครงการ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและ
การจัดซื้อจัดจ้าง" สำหรับโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย 

นักวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยท้าทายไทย 6 มี.ค.2562 มีความรู้ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจดัจ้าง
ในโครงการวิจัย 

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 

คณาจารย์ บุคลากร และนิสติ และ
บุคคลทั่วไป 

7-10 เม.ย. 2562 มหาวิทยาลยัได้นำเสนอผลงานวิจยัสู่สาธารณชน และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ทางด้านการวิจัย 

โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการบริหารจัดการชุด
โครงการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

นักวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยท้าทายไทย 22-24 เม.ย. 2562 นักวิจัยที่ได้ทุนวิจัยภายใตโ้ครงการวิจัยท้าทายไทยและ
โครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตาม
ระเบียบวาระแห่งชาติ ปี 2561 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาพ้ืนท่ี มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
คุณภาพและเทคนิคการบริหารจดัการชุดโครงการวิจัยมาก
ขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปีที่จัดโครงการ ผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
โค รงก ารป ระ ชุม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารติ ด ต าม ราย งาน
ความก้าวหน้าระยะ ๓ เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้
โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
เพื่ อ ยกระดับ เศรษฐกิ จของอำเภออู่ ท อง  จั งหวัด
สุพรรณบุรี 

นักวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยท้าทายไทย 8 พ.ค. 2562 ได้เอกสารรายงานความก้าวหน้า ระยะ 3 เดือน ของ
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยท้าทายไทย ปี ๒๕๖๑  และได้ดำเนินการ
กิจกรรมตามระบบบริหารจดัการงานวิจัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการ
วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที ่1 

นักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลยั
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

25 มิ.ย. 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงนโยบาย วิธีการ แนวทาง และ
หลักเกณฑ์การขอทุนจากหน่วยงานภายนอก และ มคีวามรู้
ความสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์
องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

2 กรกฎาคม 2562 ได้ระบบการบริหารจัดการงานวิจยัของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

ร่วมศึกษาดูงานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement 
Thailand ครั้งท่ี 6 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา 
เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

3 กรกฎาคม 2562 ได้ศึกษาดูงานการวิจัยและงานสรา้งสรรค์องค์ความรู้ดา้นการ
วิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการ
วิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที ่๔ 

นักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลยั
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

9 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบถึงนโยบาย วิธีการ แนวทาง และ
หลักเกณฑ์การขอทุนจากหน่วยงานภายนอก และ มเีทคนิค
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอรับทุนภายนอก 

โค รงก ารป ระ ชุม เชิ งป ฏิ บั ติ ก ารติ ด ต าม ราย งาน
ความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้
โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์
เพื่ อ ยกระดับ เศรษฐกิ จของอำเภออู่ ท อง  จั งหวัด
สุพรรณบุรี 

นักวิจัยที่ได้รบัทุนวิจัยท้าทายไทย 15 สิงหาคม 2562 ได้เอกสารรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน ของ
โครงการวิจัยทีไ่ดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยท้าทายไทย ปี ๒๕๖๑  และได้ดำเนินการ
กิจกรรมตามระบบบริหารจดัการงานวิจัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปีที่จัดโครงการ ผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการจด
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

นักวิจัยและอาจารย์ในมหาวิทยาลยั
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

21-23 สิงหาคม 2562  ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้และทักษะในการเขียนรายละเอียด
ข้อถือสิทธิเพื่อขอยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ 
มหาวิทยาลยัมีงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้ยื่นขอรับการ
คุ้มครองทรัพยส์ินทางปัญญา 

ประชุม”แผนพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอ
ขอรับทุนภายนอก” 
 

ผู้บริหาร นักวิจัยและอาจารย์ใน
มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

11 กันยายน 2562 ได้แผนงานโครงการวจิัยของมหาวทิยาลัยเพื่อเสนอขอรับทุน
งบประมาณ 2564  

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศด้าน
งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นักวิจัย  ตัวแทน
ผู้บริการคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ม.ค. 62 - ธ.ค.62 1. เปิดใช้ระบบขอเบิกค่าลงทะเบยีนและค่าตอบแทนผลงาน
ทางวิชาการ 
2. พัฒนาระบบรายงานเพื่อสนับสนุนกาตัดสินใจ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

โครงการจดัทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

นิสิต/นักศึกษา  คณาจารย์  
นักวิชาการและบุคคลทั่วไป 

ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1  
(มกราคม-มิถุนายน 2562) 

บทความวิจัยและบทความวิชาการ ที่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกอง
บรรณาธิการให้ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารฯฉบับละ 10 
บทความ จำนวน 2 ฉบับ รวมเปน็ 20 บทความ 

โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจดัการประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรคร์ะดับชาติ 2562 "การ
วิจัยและงานสร้างสรรคร์ับใช้ชุมชน สร้างสังคม
ฐานความรู้" ณมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ 

บุคคลในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน 12 กันยายน 2562 1.อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ ได้เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม 
ชุมชนท้องถิ่น 
2.ผูเ้ข้าร่วมประชุมมโีอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเห็น ข้อมลู 
ประสบการณ์ องค์ความรู้ สู่การนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
3.ผูเ้ข้าร่วมประชุมได้ความรู้ มีประสบการณ์ และมีวสิัยทัศน์
ทางวิชาการที่กว้างไกล สู่การนำไปใช้ประโยชน์สำหรับ
พัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปีที่จัดโครงการ ผลลัพธ์จากการดำเนินการ 
โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจดัการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี ๗ 

บุคคลภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 30 
คน 

1 มกราคม 2562 –  
31 มีนาคม 2562 

1. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนใน
ระดับชาต ิ
2. มีพื้นท่ีให้นักวิจัย และผู้ที่สนใจได้มโีอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์และแนวความคิดในการวิจัย 
3. มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการใน
ระดับประเทศ 

โครงการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราช
ภัฏวิจัยครั้งท่ี 5  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี “สห
วิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” 

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 
21 คน 

วันท่ี 2-5 ธันวาคม 2561 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตวัทางวิชาการและงานวิจัย 
มีผลงานวิชาการและงานวิจยัเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 
 2 มีเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งอันเกิดจากการประสาน
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลยัราชภัฏมเีครือข่ายทาง
วิชาการที่เข้มแข็งอันเกิดจากการประสานความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ  สถาบันอุดมศึกษา และสมาคม
ต่างๆ ภายหลังการประชุมวิชาการเสร็จสิ้นลง 
 3  มีแหล่งเผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจยัที่ได้ มีแหล่ง
เผยแพรผ่ลงานวิชาการและงานวิจัยที่ไดร้ับการยอมรับ ซึ่ง
เป็นการยกระดับผลงานวิชาการและงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยั 



 
 

 

  15 

กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำหรับองค์กรเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่เป็นกระบวนการเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ที่
ผ่านกระบวนการจัดทำอย่างมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยจะต้องมี การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพ่ือให้ได้แนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดกรอบทิศทางการ
ดำเนินงานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์การเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับนโยบายชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้อย่างครบถ้วนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
๑. เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และตัวชี้วัดที่ครอบคลุมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. เพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือนำกรอบแผนปฏิบัติราชการไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและการกำหนดแผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยรับพัฒนา  

การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 
ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑. จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พิจารณา ทบทวนและวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
๒. จัดประชุมทบทวนประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
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๓. จัดประชุมพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๔. นำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอต่อกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเห็นชอบในภาพรวมและมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและ

ผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละประเด็นทบทวนรายละเอียดและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
๕. นำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนาปี พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

แผนปฏิบัติงานประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖2 

แหล่งงบประมาณ บกศ. 



๑๗ 
 

 

 

 
 

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยุทธศำสตร์

*** กลยุทธ์***

งบประมำณ

     สถำนภำพของกลยุทธ์   ประเภทของโครงกำร

           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพัฒนา

1. หลักกำรและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

2.เพ่ือสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบัยอุดมศึกษามีความสัมพันธือย่างย่ิงในการด าเนินงานปัจจุบัน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

                                              522,500

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น       

                     บนพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจมีการส่งเสริมการท าวิจัยให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือให้มีความรู้ท่ีเป็นปัจจัย

 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

                และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง

เพ่ือน าสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีคุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ................................................

แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

กองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำร

แหล่งงบประมำณ บกศ.

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

        

 
 



๑๘ 
 

 

  

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ินระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี)

3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉล่ียของร้อยละผลผลิต)

4. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ

อ 5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

3. ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกใช้

  

  

  

  

  

 
 

   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

......................................

......................................

......................................

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

......................................

......................................

......................................

5. กำรประกันควำมเส่ียง

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

......................................

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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สรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยุทธศำสตร์

*** กลยุทธ์***

งบประมำณ

     สถำนภำพของกลยุทธ์   ประเภทของโครงกำร

           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพัฒนา

1. หลักกำรและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

2.เพ่ือสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบัยอุดมศึกษามีความสัมพันธือย่างย่ิงในการด าเนินงานปัจจุบัน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

                                              750,000

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น       

                     บนพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจมีการส่งเสริมการท าวิจัยให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือให้มีความรู้ท่ีเป็นปัจจัย

 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

                และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง

เพ่ือน าสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีคุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

ส านักงานอธิการบดี (ฝ่ายวิจัย) ..................-..............................

กองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำร

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
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1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ินระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี)

3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉล่ียของร้อยละผลผลิต)

4. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ

อ 5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

3. ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกใช้

  

  

  

  

  

 
 
 

   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

......................................

......................................

......................................

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

......................................

......................................

......................................

5. กำรประกันควำมเส่ียง

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

......................................

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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สรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ) 4,800 

 - ค่าดวงตราไปรษณีย์ 1.โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำง

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ

   ค่าดวงตราไปรษณีย์ = 4,800 บาท

7. รำยละเอียดหมวดรำยจ่ำย : งบด ำเนินงำน, งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ 2562

ล ำ ขอต้ัง

ดับ งบประมำณปี สรุปค ำช้ีแจง

ท่ี 2562

รวมท้ังส้ิน (1+2+3) 750,000 

1 งบด าเนินงาน 750,000 

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ) 351,800 

1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์

เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ

 - ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการ    ค่าตอบแทนกรรมการองค์ประชุมการพัฒนาระบบและกลไก 

การบริหารจัดการจริยธรรมในมนาย์ ประธาน รองประธาน 2 คน

เบ้ียประชุม 800 บาท จ านวน 12 คร้ัง กรรมการ 2 คน เบ้ียประชุม

คนละ 600 บาท จ านวน 12 คร้ัง เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 2 

คน เบ้ียประชุมคนละ 800 บาท จ านวน 12 คร้ัง = (2x800x12)+

(2x600x12)+(2x800x12) = 52,800 บาท

 - ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงร่างการวิจัย    ค่าตอบแทนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยจ านวน 55 โครงร่างต่อ

ปี x กรรมการผู้พิจารณา 3 คน ต่อโครงการ x ค่าตอบแทน คนละไม่

เกิน 1,000 บาท ต่อโครงการ (55x3x1,000)= 165,000 บาท

 - ค่าตอบแทนวิทยากร     ค่าวิทยากร 2 คน x คนละ 1,600 บาท x จ านวน 7 ช่ัวโมง 

꞊ 22,400 บาท

   ค่าวิทยากร 1 คน × คนละ 1,200 บาท  × จ านวน 3 ช่ัวโมง

꞊ 3,600 บาท

2.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยทำง

ด้ำนกำรวิจัย

   ค่าวิทยากร 5 คน × คนละ 1,200 บาท  × จ านวน 18 ช่ัวโมง

꞊ 108,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ) 337,800 

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1.โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์

เพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ

   ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม = 67,800 บาท

2.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยทำง

ด้ำนกำรวิจัย

   ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม = 117,000 บาท

 - ค่าท่ีพักและค่าเดินทาง (พาหนะ) 1.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยทำง

ด้ำนกำรวิจัย

   ค่าท่ีพัก = 108,000 บาท

   ค่าเดินทาง (พาหนะ) = 45,000 บาท

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ) 55,600    

 - วัสดุส านักงาน 1.โครงกำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำง

องค์ควำมรู้ด้ำนกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ

   ค่าวัสดุ = 43,600 บาท

2.โครงกำรสร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยและพัฒนำเครือข่ำยทำง

ด้ำนกำรวิจัย

   ค่าวัสดุ = 12,000 บาท

ประเภท - รำยกำร

หน่วย : บำท

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปี 
งบประมาณ ๒๕๖2 

แหล่งงบประมาณแผน่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 

ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยุทธศำสตร์

*** กลยุทธ์***

งบประมำณ

     สถำนภำพของกลยุทธ์   ประเภทของโครงกำร

           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพัฒนา

1. หลักกำรและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ................................................

กองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำร

ผลงานการบริการวิชาการ

เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ

                                              600,000

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น       

                     บนพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ

   - เพ่ือเป็นการฝึกฝนและผลิตคณะนักศึกษา - นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินโครงการส ารวจร่วมกับอาจารย์ 

    ด้วยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เห็นถึงความส าคัญของโครงการส ารวจความคิดเห็น 

ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน โดยอาศัยข้อมูลจากการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ประกอบกับแหล่งความเป็นจริงด้านอ่ืนๆ 

เหมาะกับโครงการในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย

และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนอย่างท่ัวถึง และสม่ าเสมอ

 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

                และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง

และระดับชุมชนเพ่ือสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อเร่ืองต่างๆท่ีเป็นปัญหาในสังคม โดยมีการผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือสะท้อนถึงความเป็นจริงของสังคม และความต้องการของประชาชน ว่ามีความเป็นไปอย่างไร 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจะด าเนินการโครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 

โดยยึดถือการส ารวจความคิดเห็น ทัศนคติ และพฤติกรรมของประชาชน ในประเด็นปัจจุบันท่ีเป็นท่ีสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท่ีเป็นปัญหาในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด 

ท้ังในลักษณะของปฐมภูมิ และทุติยภูมิ นอกจากน้ีส านักวิจัยจะเลือกประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี 

   -  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและรักษาบทบาททางสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อันเป็นการส่งเสริมและรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยต่อไป 

   - เพ่ือให้บริการด้านวิทยาการทางสังคมด้วยการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนจากการด าเนินโครงการส ารวจ 

   - เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และแผนปฏิบัติการด าเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย

และผลิตผลงานการส ารวจเพ่ือสนองต่อความต้องการ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 

   -  เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจศึกษาอย่างลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับโครงการส ารวจต่างๆ ของโครงการศูนย์ส ารวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ 
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1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ินระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี)

3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉล่ียของร้อยละผลผลิต)

4. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ

อ 5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

3. ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกใช้

  

  

  

  

  

 
 

   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

พัฒนาคณะนักศึกษา - นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการด าเนินโครงการส ารวจร่วมกับอาจารย์ และผลิตผลงาน

สนองต่อความต้องการ ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.เป็นการส่งเสริมและรักษาบทบาททางสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

2.บริการด้านวิชาการแก่สังคมด้วยการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

3.จากการด าเนินโครงการส ารวจ 

4.การปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และแผนปฏิบัติการด าเนินงานเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

......................................

......................................

......................................

5. กำรประกันควำมเส่ียง

มีการติดตามและตรวจสอบกิจกรรมต่างๆตามไตรมาส

......................................

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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สรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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7. รำยละเอียดหมวดรำยจ่ำย : งบด ำเนินงำน, งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ 2562

ล ำ ขอต้ัง

ดับ งบประมำณปี สรุปค ำช้ีแจง

ท่ี 2562

รวมท้ังส้ิน (1+2+3) 600,000 

1 งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ) 444,000 

 - ค่าตอบแทนนักศึกษาท่ีช่วยปฏิบัติงานราชการ 1.นักศึกษา 20 คน x 10 เดือน x เดือนละ 6 วัน x วันละ 300 บาท

รวมท้ังส้ิน 360,000 บาท

1.นักศึกษา 20 คน x 2 เดือน x เดือนละ 7 วัน x วันละ 300 บาท

รวมท้ังส้ิน 84,000 บาท

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ) - 

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ) 156,000    

 - วัสดุ    ค่าวัสดุ จ านวนเงิน 156,000 บาท

ประเภท - รำยกำร

หน่วย : บำท

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง
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ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยุทธศำสตร์

*** กลยุทธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยุทธ์   ประเภทของโครงกำร

           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพัฒนา

1. หลักกำรและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ........................-........................

แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

กองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำร

แหล่งงบประมำณงบประมำณแผ่นดิน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย

                                           1,000,000

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น       

                     บนพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจมีการส่งเสริมการท าวิจัยให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือให้มีความรู้ท่ีเป็นปัจจัย

 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

                และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง

เพ่ือน าสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีคุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบัยอุดมศึกษามีความสัมพันธ์อย่างย่ิงในการด าเนินงานปัจจุบัน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

2.เพ่ือสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย
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1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ินระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี)

3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉล่ียของร้อยละผลผลิต)

4. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ

อ 5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

3. ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกใช้

  

  

  

  

  

 
 

   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เป็นแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

1. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างย่ังยืน

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

5. กำรประกันควำมเส่ียง

......................................

......................................

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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สรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
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7. รำยละเอียดหมวดรำยจ่ำย : งบด ำเนินงำน, งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ 2562

ล ำ ขอต้ัง

ดับ งบประมำณปี สรุปค ำช้ีแจง

ท่ี 2562

รวมท้ังส้ิน (1+2+3) 1,000,000 

1 งบด าเนินงาน - 

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ) - 

 - ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

 - ค่าตอบแทนวิทยากร

 - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ) - 

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ) - 

 - วัสดุคอมพิวเตอร์

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ) - 

 - ค่าดวงตราไปรษณีย์

 - ค่าโทรศัพท์

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) - 

3 รายจ่ายอ่ืน (ระบุ) 1,000,000 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้าน

การวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

 สนับสนุนโครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา

เครือข่ายทางด้านการวิจัย

ประเภท - รำยกำร

หน่วย : บำท

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง
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ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยุทธศำสตร์

*** กลยุทธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยุทธ์   ประเภทของโครงกำร

           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพัฒนา

1. หลักกำรและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

2.เพ่ือสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบัยอุดมศึกษามีความสัมพันธือย่างย่ิงในการด าเนินงานปัจจุบัน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

                                              695,200

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น       

                     บนพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจมีการส่งเสริมการท าวิจัยให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือให้มีความรู้ท่ีเป็นปัจจัย

 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

                และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง

เพ่ือน าสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีคุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ........................-........................

แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

กองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำร

แหล่งงบประมำณงบประมำณแผ่นดิน 

 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

 สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ
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1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ินระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี)

3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉล่ียของร้อยละผลผลิต)

4. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ

อ 5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

3. ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกใช้

  

  

  

  

  

 
 

   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เป็นแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

......................................

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

1. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างย่ังยืน

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

......................................

5. กำรประกันควำมเส่ียง

......................................

......................................

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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ผลผลิต

กิจกรรมหลัก

รหัส

คณะ/ศูนย์/ส ำนัก/สถำบัน สำขำวิชำ/ฝ่ำย

แผนยุทธศำสตร์

*** กลยุทธ์***

งบประมำณ บาท

     สถำนภำพของกลยุทธ์   ประเภทของโครงกำร

           งานใหม่      งานเดิม              ด าเนินงานปกติ     งานพัฒนา

1. หลักกำรและเหตุผล

2. วัตถุประสงค์ของกลยุทธ์

2.เพ่ือสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายทางด้านการวิจัย

เผยแพร่ผลงานวิจัยในสถาบัยอุดมศึกษามีความสัมพันธือย่างย่ิงในการด าเนินงานปัจจุบัน

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

                                              793,800

 ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณ์โดดเด่น       

                     บนพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นเลิศ

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นหน่วยงานท่ีมีพันธกิจมีการส่งเสริมการท าวิจัยให้เป็นไปตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ด าเนินการสอดคล้องกับพันธกิจดังกล่าว และการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือให้มีความรู้ท่ีเป็นปัจจัย

 กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

                และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง

เพ่ือน าสู่การพัฒนางานวิจัยท่ีคุณภาพและในขณะเดียวกันการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยรวมถึงเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ........................-........................

แผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562

มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ

กองนโยบำยและแผนเป็นผู้ด ำเนินกำร

แหล่งงบประมำณงบประมำณแผ่นดิน 

โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายวิจัย
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1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า

และนักวิจัย

2. ร้อยละงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท่ีมีการเผยแพร่หรืออ้างอิง หรือน าไปใช้ท้ังในระดับชุมชน ท้องถ่ินระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติต่อจ านวนโครงการวิจัย (ในปีงบประมาณย้อนหลัง 1 ปี)

3. ร้อยละผลผลิตของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย (ค่าเฉล่ียของร้อยละผลผลิต)

4. จ านวนเวทีและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย การแสดงผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมท้ังระดับชาติ

และนานาชาติ

อ 5. จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ในชุมชนและท้องถ่ิน

ตัวช้ีวัด

3. ตัวช้ีวัดของกลยุทธ์

ตัวช้ีวัดท่ีเลือกใช้

  

  

  

  

  

 
 

   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เป็นแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

......................................

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

1. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างย่ังยืน

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

......................................

5. กำรประกันควำมเส่ียง

......................................

......................................

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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   4.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา

1. เป็นแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

......................................

   4.2 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

1.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพ

2.มหาวิทยาลัยมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก

3.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก

   4.3 อ่ืนๆ (ระบุ)

1. ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างย่ังยืน

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

......................................

5. กำรประกันควำมเส่ียง

......................................

......................................

4. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ
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สรุปงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
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7. รำยละเอียดหมวดรำยจ่ำย : งบด ำเนินงำน, งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ 2562

ล ำ ขอต้ัง

ดับ งบประมำณปี สรุปค ำช้ีแจง

ท่ี 2562

รวมท้ังส้ิน (1+2+3) 695,200 

1 งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ)

 - ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

 - ค่าตอบแทนวิทยากร

 - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ)

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

-

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ)

 - วัสดุคอมพิวเตอร์

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

-

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)

 - ค่าดวงตราไปรษณีย์

 - ค่าโทรศัพท์

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) 695,200 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ

สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ

 -  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสรรค์เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ (โครงการผลของ

ความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธ์ิและไบโอดีเซลผสมท่ีอุณหภูมิ

ต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี)

 -

ประเภท - รำยกำร

หน่วย : บำท

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง
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7. รำยละเอียดหมวดรำยจ่ำย : งบด ำเนินงำน, งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอ่ืน ปีงบประมำณ 2562

ล ำ ขอต้ัง

ดับ งบประมำณปี สรุปค ำช้ีแจง

ท่ี 2562

รวมท้ังส้ิน (1+2+3) 793,800 

1 งบด าเนินงาน

1.1 ค่าตอบแทน (ระบุ)

 - ค่าตอบแทนเบ้ียประชุมคณะกรรมการ

 - ค่าตอบแทนวิทยากร

 - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1.2 ค่าใช้สอย (ระบุ)

 - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม

-

1.3 ค่าวัสดุ (ระบุ)

 - วัสดุคอมพิวเตอร์

 - ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

-

1.4 ค่าสาธารณูปโภค (ระบุ)

 - ค่าดวงตราไปรษณีย์

 - ค่าโทรศัพท์

 -

2 งบเงินอุดหนุน(ระบุ) 793,800 สนับสนุนการด าเนินงานโครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

 -  โครงการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาเครือข่าย

ทางด้านการวิจัย (โครงการประเมินสมบัติของวัสดุท่ีใช้งาน

อุณหภูมิสูงด้วยวิธีการทดสอบโดยไม่ท าลาย)

 -

ประเภท - รำยกำร

หน่วย : บำท

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้ำงสรรค์และเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรวิจัยท่ีมีคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ และพัฒนำควำมร่วมมือทำงกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ือง



 

  
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาในปีงบประมาณ ๒๕62  

ตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2558-2562)  

ฉบับปรับปรุง
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ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธม์หาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
(ด้านการวิจัย) ในปีงบประมาณ ๒๕62 ตามแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (2558-2562) ฉบับปรับปรุง  

              สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอนำเสนอ 1) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
แผนกลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการวิจัย และผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2562 
กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 

• ด้านที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 

๑. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น 
๒. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายใน

และภายนอก 
แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่อาจารย์และบุคลากรในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓. สนับสนุนและเชื่อมโยงการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนที่จะเป็นแหล่งทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคใ์ห้แก่อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
๔. พัฒนาความร่วมมือทางการวิจัย และการสร้างความร่วมมือด้านการสร้างเครือข่ายการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๕๘) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย /ง า น
สร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์/
นักวิจัย/บุคลากร 

ร้อยละ ๑๓ ๑๓ ๑๕ ๑๘ ๒๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. เงิน ทุนส นับสนุนการทำ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีเพิ่มขึ้น
จากห น่ วย งานภาย ในและ
ภายนอก 

ร้อยละ 
 

๓ ๕ ๕ ๗ ๑๐  

๓. โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย /ง า น
สร้างสรรค์ท่ีร่วมกับเครือข่าย
ภายในและภายนอก 

จำนวน
โครงการ 

๑ ๓ ๕ ๗ ๑๐  
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• ด้านที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย  
เป้าประสงค์  

 องค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการบริหารจัดการและเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศ 
แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างเหมาะสมและ

ต่อเนื่อง 
๓. พัฒนาเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
๔. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๕๘) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. การเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการและเผยแพร่
งานวิจัยภายใน ๑ปี 
 
 

จำนวนครั้ง NA ๑๐๐ ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ - คณะ/วิทยาลัยการดนตรี 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ความพึงพอใจในการเข้าใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและเผยแพร่งานวิจัย 

ร้อยละ NA ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๘๐  

๓. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ท่ีได้รับการเผยแพร่ 

คะแนนงานวิจัย
และงาน

สร้างสรรค์ท่ี
ได้รับการ
เผยแพร่ 

๑.๓๐ ๑.๕๐ ๑.๗๐ ๒.๐๐ ๒.๒๐  

๔. เ ว ที ข อ ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
เครือข่ายความร่วมมือในการ
เผ ย แ พ ร่ ผล งาน วิ จั ย ท้ั ง ใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

จำนวนเวที
และจำนวน
เครือข่าย 

๔ ๕ ๖ ๘ ๑๐  



๕๖ 
 

 

• ด้านที่ ๓ พัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์  

๑. องค์ความรู้จากการวิจัยนำไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ 
หรือนานาชาติ 

๒. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
แนวทางการดำเนินงาน 
๑. พัฒนากระบวนการในการนำองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ต่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคม 

ประเทศชาติ หรือนานาชาติในเชิงนโยบาย  เชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณะ 
๒. ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๓. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ และสู่การนำไปใช้ประโยชน์จริง 

 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ข้อมูล
พื้นฐาน 
(๒๕๕๘) 

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑. งานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

ร้อยละ ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ ๓๐ - คณะ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๒. ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิด
จากงานวิจัยท่ียื่นจดทะเบียน/
จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา            

จำนวน
ผลงาน 

๐ ๑ ๑ ๒ ๒  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๕๗ 
 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธแ์ผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

แผนกลยุทธ์ที ่๓ ด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2562 

กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
ด้านที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์  ๑. อาจารย์และบุคลากรมีศักยภาพด้านการวิจัยที่สูงขึ้น 

 ๒. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ  
    หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

ตัวช้ีวัดที ่๑ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร 

สูตรการคำนวณ  : 

ร้อยละโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจำนวน
อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร 

= 

จำนวนโครงการวิจยั/งานสร้างสรรค์ที่ไดร้ับทุน
สนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั 
X ๑๐๐ 

จำนวนอาจารย/์นักวิจัย/บุคลากร 

               =  ร้อยละ ๑๐.๙๒ 

 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจำนวน

อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร 

ร้อยละ ๑๕ ทุนวิจัยภายในและทุนภายนอก
จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐.๙๒ ของจำนวน
อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   

  สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย     ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

๑. SAR  คณะครุศาสตร์ 
๒. SAR  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. SAR  คณะวิทยาการจัดการ 

ร้อยละโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ต่อจำนวน
อาจารย์/นักวิจัย/บุคลากร 

 = 
(ทุนภายใน 40 ทุน) + (ทุนภายนอก 18 ทุน) 

X 
๑๐๐ 
 ๕๓๑ 



๕๘ 
 

 

๔. SAR  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. SAR  วิทยาลัยการดนตรี 
๖. SAR  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัดที ่๒ เงินทุนสนับสนุนการทำวิจัยที่/งานสร้างสรรค์เพิ่มข้ึนจากหน่วยงานภายในและภายนอก 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐาน 

๑ .ร้ อ ยล ะที่ เ พ่ิ ม ขึ้ น ขอ ง

เงินทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์

ที่ ได้ รับสนับสนุ นทั้ งจาก

ภ า ย ใน แ ล ะ ภ า ย น อ ก

มหาวิทยาลัย 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖1 มีนักวิจัย
สนใจในการขอทุนภายในและภายนอก
เป็นจำนวนมาก  มีรายละเอียดดังนี้
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยภายในและ
ภายนอก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
รวมเป็นเงิน ๑๕,33๐,๕๐๐ บาท (ทุน
ภายใน ๗,02๒,๙๐๐ + ทุนภายนอก
๘,๓๐๗,๖๐๐)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
รวมเป็นเงิน 19,983,224 บาท (ทุน
ภายใน ๖,๗๒๑,484 + ทุนภายนอก
๑ ๓ ,2 6 1 ,7 4 ๐ )  แ ล ะ  ใ น
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 รวมเป็นเงิน 
30 ,044 ,070 บาท (ทุนภายใน 
5 ,7 1 1 ,2 5 0  +  ทุ น ภ าย น อ ก
24,332,82๐) มีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ ๒๑.๗๖ 

๑. SAR  คณะครุศาสตร์ 
๒. SAR  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๓. SAR  คณะวิทยาการจัดการ 
๔. SAR  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๕. SAR  วิทยาลัยการดนตรี 
๖. SAR  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 



๕๙ 
 

 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเงินทุนวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ได้ รั บ สนั บ สนุ นทั้ งจ ากภ ายในและภ ายนอก
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ ๕ ในปี งบประมาณ  ๒๕๖1 มี
นักวิจัยสนใจในการขอทุนภายใน
และภายนอกเป็นจำนวนมาก  มี
รายละเอียดดังนี้เงินทุนสนับสนุน
การวิจัยภายในและภายนอก ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมเป็น
เงิน ๑๕ ,33๐ ,๕๐๐ บาท (ทุน
ภาย ใน  ๗ ,0 2๒ ,๙ ๐๐  +  ทุ น
ภ า ย น อ ก ๘ ,๓ ๐ ๗ ,๖ ๐ ๐ )   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมเป็น
เงิน 19,9832,224 บาท (ทุน
ภ าย ใน ๖ ,๗ ๒ ๑ ,4 8 4  +  ทุ น
ภายนอก๑๓,261,74๐) และ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖1 รวมเป็น
เงิน 30 ,044 ,070 บาท (ทุน
ภายใน  5 ,711 ,250  +  ทุ น
ภายนอก2 4 ,33 2 ,82 ๐ ) มี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๑.๗๖ 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   

  สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย      ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

๑. SAR  คณะครุศาสตร์ 
๒. SAR  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. SAR  คณะวิทยาการจัดการ 
๔. SAR  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๕. SAR  วิทยาลัยการดนตรี 
๖. SAR  สถาบันวิจัยและพัฒนา 



๖๐ 
 

 

ตัวช้ีวัดที ่๓ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐาน 

๑.จำนวนโครงการวิจัย/งาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ที่ ร่ ว ม กั บ

เค รื อ ข่ า ย ภ า ย ใน แ ล ะ

ภายนอกสามารถของนิสิต

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีนักวิจัย

สนใจในการขอทุนทำให้ มีจำนวน

โครงการเพ่ิมขึ้น มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑ . โครงการวิ จั ย งบประมาณ

แผ่นดินที่ผ่านการพิจารณาจากสำนัก

งานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน ๑๔ 

โครงการ 

๒. โครงการวิจัยสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) จำนวน ๓ 

โครงการ 

๓. โครงการวิจัยจากกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม จำนวน ๑ โครงการ 

รวมเป็น ๑๘ โครงการ 

๑. SAR  คณะครุศาสตร์ 
๒. SAR  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
๓. SAR  คณะวิทยาการจัดการ 
๔. SAR  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
๕. SAR  วิทยาลัยการดนตรี 
๖. SAR  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

จำนวนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ร่วมกับเครือข่าย

ภายในและภายนอกสามารถของนิสิตระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

๕ โครงการ ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ มี

นักวิจัยสนใจในการขอทุนทำให้

มี จำนวนโครงการเพ่ิ มขึ้ น มี

รายละเอียด ดังนี้ 

๑. โครงการวิจัยงบประมาณ

แผ่นดินที่ผ่านการพิจารณาจาก

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ  (วช.) 

จำนวน ๑๔ โครงการ 

๒. โครงการวิจัยสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

จำนวน ๓ โครงการ 

๓. โครงการวิจัยจากกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน ๑ 

โครงการ 

รวมเป็น ๑๘ โครงการ 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   

  สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย      ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

เอกสารสรุปทุนโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอก 
 

 

 

 

 



๖๒ 
 

 

ด้านที่ ๒ ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย 
เป้าประสงค์  องค์ความรู้จากการวิจัยได้รับการบริหารจัดการและเผยแพร่ด้วยระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดที ่๑ การเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย ภายใน ๑ ปี 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐาน 

๑. จำนวนครั้งในการเข้าใช้
งานระบบสารสนเทศของ
อาจารย์และนักวิจัย 

มีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ  
ครั้ง โดยมีจำนวนสมาชิกที่เข้าใช้งาน
184 คน รวมจำนวนเข้าใช้ทั้งสิ้น  
3,047 ครั้ง แบ่งเป็นจำนวนผู้บริหาร
และบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ๑,244 ครั้ง เป็นอาจารย์และ
นักวิจัย ๑,803 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 
๑ ต.ค. ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖
1 ในระยะเวลา ๑ ปี (สืบค้นสถิติ ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖1) 

รายงานสถิติการเข้าใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและ
เ ผ ย แ พ ร่ ง า น วิ จั ย
Bansondejchaopraya Research 
Management System( ภายใน ๑ 
ปี) 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

จำนวนครั้งในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของอาจารย์
และนักวิจัย 

จำนวน ๑๕๐ ครั้ง จำนวน ๑,8๐3 ครั้ง 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   

   สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย      ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

รายงานสถิติการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย  Bansondejchaopraya 
Research Management System ( ภายใน ๑ ปี ) 

 

 

 



๖๓ 
 

 

รายงานสถิติการเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและเผยแพร่งานวิจัย 
Bansondejchaopraya Research Management System  ( ภายใน ๑ ปี) 

 

 
 

ตัวอย่าง ข้อมูลจำนวนการเข้าใช้งานของอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร
จัดการและเผยแพร่งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
รวมทั้งสิ้น ๒,391 ครั้ง แบ่งเป็น จำนวนผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา 304 ครั้ง 

และเป็นนักวิจัย 2,087 ครั้ง ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2  
 

(สืบค้นสถิติ ณ วันที่ 21 กันยายน ๒๕๖2 URL: http://brms.bsru.ac.th) 

 



๖๔ 
 

 

ตัวช้ีวัดที ่๓ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ 

ใช้เกณฑ์อ้างอิงจากการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ช่วงเวลา ๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีสูตรการคำนวณดังนี้ 

สูตรการคำนวณ  : 

 
 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

คะแนนของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการ

เผยแพร่ 

๕ คะแนน ๕ คะแนน 

☑  สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย      ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

 ๑. SAR มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ

นักวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 

ตัวชี้วัดที่ ๔ เวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐาน 

๑. จำนวนเวทีของการวิจัย

และเครือข่ายความร่วมมือ

ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ

นานาชาติ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีเวที
ของการวิจัยและเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
๑. โครงการ การเข้าร่วมจัดงาน
แสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการ
วิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
๒. โครงการประกวดคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม (Morals 
Ethics and Core Values of 
Thailand Contest: ME Thai 
Contest) 
๓. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที ่49 ISAGA 2018  
๔. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที ่10 ThaiSim 
2018  
๕. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง
ที ่5 เรื่อง การแบ่งปันและการเรียนรู้
จากเกมและสถานการณ์จำลองในยุค
ไทยแลนด์ 4.0  
๖. โครงการประชุมวิชาการ 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
(Thailand Research Expo)" 
๗. การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10 
“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ... ก้าวไกลสู่
สากล” The National Academic 
Research Conference 10th  
“Connection Local Research to 

๑. โครงการ การเข้าร่วมจัดงาน
แสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการ
วิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
๒. โครงการประกวดคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยม (Morals 
Ethics and Core Values of 
Thailand Contest: ME Thai 
Contest) 
๓. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที ่49 ISAGA 2018  
๔. การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ครั้งที ่10 ThaiSim 
2018  
๕. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที ่5 เรื่อง การแบ่งปันและการ
เรียนรู้จากเกมและสถานการณ์
จำลองในยุคไทยแลนด์ 4.0  
๖. โครงการประชุมวิชาการ 
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
(Thailand Research Expo)" 
๗. การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที ่10 
“ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ... ก้าวไกลสู่
สากล” The National Academic 
Research Conference 10th  
“Connection Local Research 
to International Perspectives 
๘. โครงการเจ้าภาพร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ



๖๖ 
 

 

เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐาน 

International Perspectives 
๘. โครงการเจ้าภาพร่วมจัดการ
ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที ่6 
"การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง 

หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที ่6 
"การเกษตรก้าวไกล สังคมไทย
ยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเวทีของการวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือในการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

๖ จำนวนเวทีและ
จำนวนเครือข่าย 

๘ เวทีและจำนวน

เครือข่าย 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   

☑  สูงกว่าเป้าหมาย       เป็นไปตามเป้าหมาย     ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

 ๑. โครงการ การเข้าร่วมจัดงานแสดงผลงานวิชาการวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 ๒. โครงการประกวดคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม (Morals Ethics and Core Values of Thailand 
Contest: ME Thai Contest) 
 ๓. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 ISAGA 2018  

 ๔. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ThaiSim 2018  

 ๕. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การแบ่งปันและการเรียนรู้จากเกมและสถานการณ์จำลองในยุค
ไทยแลนด์ 4.0  
 ๖. โครงการประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)" 
 ๗. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ... ก้าวไกลสู่สากล” 
The National Academic Research Conference 10th “Connection Local Research to International 
Perspectives 
 ๘. โครงการเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าว
ไกล สังคมไทยยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 



๖๗ 
 

 

ด้านที่ ๓ พัฒนางานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ 
เป้าประสงค์    ๑. องค์ความรู้จากการวิจัยนำไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น   
                     สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 
                  ๒. ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมจากการวิจัยหรืองาน 
                     สร้างสรรค์   

ตัวชี้วัดที ่๑  งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

สูตรการคำนวณ :   

 

ร้อยละของงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

= 
จำนวนงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม 

X ๑๐๐ จำนวนโครงการวิจยัที่ไดร้ับการจดัสรรทุนภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 

 
 

ร้อยละของงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์
แก่ชุมชน สังคม และประเทศ 

= 
๒๖ 

X ๑๐๐ 
๔๐ 

      
=  ร้อยละ ๖๕ 
 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ร้อยละของงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์แก่

ชุมชน สังคม และประเทศ 

ร้อยละ ๒๕ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีงานวจิัยที่ 

นำไปใชป้ระโยชน์แก่ชุมชนสังคมและ

ประเทศ จำนวน ๒๖ โครงการ จากทุน

ภายในทั้งหมด ๔๐ โครงการ  คดิเป็น 

ร้อยละ ๖๕ 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   

  สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย      ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

๑. เอกสารภาคผนวก 



๖๘ 
 

 

 

ตัวช้ีวัดที ่๒ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยท่ียื่นจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 

ข้อมูลการดำเนินงาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน การดำเนินงาน รายการเอกสาร/หลักฐาน 

๑.จำนวนของทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยที่
ยื่ น จดท ะ เบี ยน /จดแจ้ ง
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖2  มีอาจารย์
จำนวน ๒ ท่าน ขอยื่นจดทะเบียน/จด
แจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ อนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร  

การขอยื่นจดทะเบียน/จดแจ้ง
ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ อนุ
สิทธิบัตร สิทธิบัตร 

ผลการดำเนินงาน :  

ตัวช้ีวัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

จำนวนของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากงานวิจัยที่ยื่นจด
ทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 

จำนวน 2 ผลงาน อาจารย์ จำนวน  ๒ 
ท่ า น ข อ ยื่ น จ ด
ท ะ เบี ย น /จ ด แ จ้ ง
ทรัพย์สินทางปัญญา 
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตร 

 

การประเมินผลเทียบกับเป้าหมาย :   

  สูงกว่าเป้าหมาย      เป็นไปตามเป้าหมาย      ต่ำกว่าเป้าหมาย 

รายการเอกสารอ้างอิง : 

- เอกสารการขอยื่นจดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร 



   

 

 

 

สรุปทุนวิจัยภายในและภายนอกประจำปีงบประมาณ๒๕๖2 
เอกสารประกอบได้แก่ 
1.ตารางการจำแนกสรุปจำนวนทุนวิจยัภายในปีงบประมาณ 2562 
   (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
2.รายละเอียดโครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์ 
   ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
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สรุปจำนวนทุนวิจัยภายใน ปีงบประมาณ ๒562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

 

คณะ 
จำนวนทุน ตามประกาศ 

(เรื่อง) 
งบประมาณ ตามประกาศ 

(บาท) 

ครุศาสตร์ 11 1,048,850.00 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 612,000.00 

วิทยาการจัดการ 1 120,000.00 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 1,451,890.00 

วิทยาลัยการดนตรี 5 690,850.00 
รวม 40 3,923,590.00 

 
 

ตามประกาศทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะครุศาสตร ์

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 ชูวิทย์ รัตนพลแสนย์ การพัฒนาความสามารถในการให้คำปรึกษาแก่เพ่ือนของผู้นำ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สาขาวิชาจิตวิทยา 65,250.00 

2 ธนิดา สุจริตธรรม การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยอาศัยการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบชี้แนะแนวทาง (Guided Inquiry 
Based Learning) 

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 60,000.00 

4 ขวัญทิชา เชื้อหอม การพัฒนาประสิทธิภาพการอ่านด้วยสื่อดิจิตทัลร่วมกับ coaching 
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 66,000.00 

5 จีรภรณ์ กิจเจริญ การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะ 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 80,000.00 

6 วิเชียร อินทรสมพันธ์ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตเครือข่าย
ภาคกลางตอนล่างด้วยระบบพ่ีเลี้ยงและการให้คำปรึกษา 

สาขาการประเมินผลและ
วิจัยทางการศึกษา 

133,000.00 

7 จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา การวิจัยและพัฒนาแบบจำลองระบบสุริยะที่หมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ผ่านระบบควบคุมบนสมาร์ทโฟน 

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 143,900.00 

8 ลักษณา เกยุราพันธ์ การศึกษาวัฒนธรรมไทยลาวครั่ง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ในจังหวัด สุพรรณบุรี 

กลุ่มวิชาชีพครู 140,700.00 

9 พัชรา เดชโฮม ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจกับการเป็นชุมชน
แห่งการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

สาขาการบริหารจัด
การศึกษา 

80,000.00 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 

10 กาญจนา สุทธิเนียม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

กลุ่มวิชาชีพครู 130,000.00 

11 สุเมธ พัดเอ่ียม ภาพสะท้อนของอุปาทานในอาณาจักรแห่งมายาคติ สาขาวิชาศิลปศึกษา 150,000.00 
รวม 1,048,850.00 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 ธนกร สรรย์วราภิภ ู การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ชุด ชีเทลส์... ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์โดย
ใช้แนวคิดนาฏยศิลป์หลังสมัยใหม่ 

สาขาวิชานาฏยศิลป์ 50,000.00 

2 ปัทมา วัฒนบุญญา กิงกะหร่าศิลปะการฟ้อนของคนไตรัฐฉาน สาขาวิชานาฏยศิลป์
ศึกษา (คบ. 5 ปี) 

232,000.00 

3 สุรศักดิ์ โตประสี ความสัมพันธ์ของความตระหนักเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในรูปแบบ 3R ที่
ส่งผลต่อความเต็มใจที่จะแบกรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตามหลักการ
ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายของประชาชนในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร : 
กรณีศึกษาค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ 

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

80,000.00 

4 กัณญาณัฐ เสียงใหญ่ บทบาทผู้นำในการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้ยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสิน 

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

50,000.00 

5 วุทธิเมธว์ เกื้อกอบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ในเทศบาล
ตำบลอู่ทอง และเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ 

50,000.00 

6 สุนารา  ม่วงพัฒน์ ศิลปะการแสดงบนฐานของเส้นทางประวัติศาสตร์เมืองสามหมอก  
กรณีศึกษา  หม่องส่วยยี 

สาขาวิชานาฏยศิลป์
ศึกษา 

150,000.00 

รวม 612,000.00 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 รัชนก ปัญญาสุพัฒน์ รูปแบบความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ในยุคประเทศไทย 4.0 
สาขาวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ 

120,000.00 

รวม 120,000.00 
 

 
โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 

(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล การตรวจวัดไอออนของโลหะในน้ำ ด้วยฟิล์มคาร์บอกซีฟลูออเรสซีน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการบำบัดน้ำเสีย 
ฟิสิกส์ประยุกต์ 95,000.00 

2 ทิพย์วรรณ หงกะเชิญ การพัฒนาชุดการทดลองฟิสิกส์ด้านแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างง่ายและราคา
ประหยัด 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
(ฟิสิกส์) (คบ. 5 ปี) 

74,400.00 

3 ชารินันท์ แจงกลาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดสมุนไพร แพทย์แผนไทย 150,000.00 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 ภณวิสิฏฐ์ นาถรังสรรค์ การพัฒนารายละเอียดการใช้งานไม้ไผ่ในงานเสริมคอนกรีตทดแทนเหล็ก

เสริม โดยทดสอบ การต่อปลายไม้ไผ่ แรงยึดหน่วงของไม้ไผ่และคอนกรีต 
ความทนทานของคอนกรีตสูตรทึบน้ำด้วยการเร่งอายุ และการทดสอบ
ความสามารถในการรับกำลังของเสาคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ โดยใช้คอนกรีต
ทึบน้ำสูตรผสมเถ้าแกลบ 

การจัดการ
อุตสาหกรรม 

300,000.00 

5 รัชนู เมยดง การศึกษาผลของสารสกัดจากใบกัญชงต่อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และ
จุลินทรีย์ก่อโรคในทางเดินอาหารในระดับ in vitro 

จุลชีววิทยา 99,990.00 

6 ปัญญา สำราญหันต์ การสร้างเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกคลังสินค้าเช่า สำหรับบริษัทผู้ผลิต
อาหารสัตว์กรณีศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 50,000.00 

7 ปรีดิอร เพ็ชรใหญ่ ถั่วงอกทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์สาคูไส้หมู คหกรรมศาสตร์ 60,000.00 
8 อรพิมพ์ มงคลเคหา ประสิทธิภาพของถังดักไขมันอย่างง่ายในการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน

ในแขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

100,000.00 

9 วรินทร นวลทิม รถไฟฟ้าสองล้อสมดุลและการควบคุมแบบเวลาจริงด้วยกล้องวงจรปิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ 

169,400.00 

10 เกศริน  มีมล    อิทธิพลของอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ที่ส่งผลต่อปริมาณธาตุโครงสร้างผลึก
และสภาพพ้ืนผิวของกากสาหร่ายพวงองุ่นเพ่ือเป็นแนวทางนำไปใช้
ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม   

สาขาวิชาฟิสิกส์ 83,000.00 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
11 ปนัดดา  ใจบุญลือ การออกแบบและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศเชิงภาพเคลื่อนไหวตาม

หลักการอินโฟกราฟิกในการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยสู่ชุมชน    เพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคลองโคน จังหวัด
สมุทรสงคราม 

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและ
ดิจิทัลมีเดีย 

60,000.00 

12 เกษม  กมลชัยพิสิฐ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เลิร์นนิงออบเจกต์ตามหลักการศึกษาบันเทิง  
เพ่ือส่งเสริมการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี   

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและ
ดิจิทัลมีเดีย 

60,000.00 

13 วรรณภร  ศิริพละ    การพัฒนาครูด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก  กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(ค.บ. 5 ปี) 

150,000.00 

14 ธิดา  อมร การศึกษาปริมาณกาบาในข้าวฮางงอกและข้าวกล้องงอกท่ีแช่ตามเวลา
ของอัตราการมีชีวิตในข้าว 7 สายพันธุ์     

สาขาวิชาเคมี 60,000.00 

15 เชิดศิริ  นิลผาย การออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่สำหรับงานบัดกรี ณ ศูนย์ฝึก
วิชาชีพกรุงเทพมหานคร  เขตบางกอกน้อย 

สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

100,000.00 

16 เพชรน้ำผึ้ง  รอดโพธิ์ ความคงตัวทางกายภาพ   และเคมีภายของตำรับเจลจากสารสกัดยา
พอกกระดูกไก่ดำ    

สาขาวิชาการแพทย์
แผนไทย 

99,500 

17 ณัฐพล  บุญรักษ ์   การลดรอบเวลาการผลิตด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต 
กรณีศึกษา  อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

60,000.00 

รวม 1,451,890.00 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

วิทยาลัยดนตรี 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ภาควิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
1 วรินธร สีเสียดงาม การนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติแซ็กโซโฟนใน

ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
ดนตรีตะวันตก(คบ. 5 
ปี) 

94,600.00 

2 สุพัตรา วิไลลักษณ์ ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

สาขาวิชาดนตรีไทย
(คบ. 5 ปี) 

96,250.00 

3 ถาวร วัฒนบุญญา ศิลปะการแสดงของชาวไตจังหวัดแม่ฮ่องสอน : กรณีศึกษา ดนตรี
ประกอบประเพณีเขาวงกต 

ดนตรีตะวันตก(คบ. 5 
ปี) 

290,000.00 

4 เชาวน์มนัส ประภักด ี สำรวจและสังเคราะห์สถานภาพองค์ความรู้ดนตรีอาเซียนในประเทศไทย หลักสูตรดนตรีไทยเพ่ือ
การอาชีพ 

60,000.00 

5 ณัฐศรัณย ์ ทฤษฎิคุณ ผลสัมฤทธิ์ของการใช้กิจกรรมดนตรีพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
ผู้สูงอายุในเขตธนบุรี 

ดนตรีตะวันตก 150,000.00 

รวม 690,850.00 
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สรุปจำนวนโครงการวิจัย (ทุนภายใน) การนำไปใช้ประโยชน์   ปีงบประมาณ 2562 

คณะ จำนวน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
  การใช้ประโยชน์

เชิงสาธารณะ 
การใช้ประโยชน์
ในเชิงนโยบาย 

การใช้
ประโยชน์ใน
เชิงพาณิชย์ 

การใช้
ประโยชน์ใน
การเรียนการ

สอน 

การนำ
ผลงานวิจัยที่

ได้รับไป
ประกอบเป็น
ข้อมูลนำเข้า
ในการประชุม 

การใช้
ประโยชน์

ทางอ้อมของ
งานวิจัย/ งาน

สร้างสรรค์ 

ครุศาสตร์ 4 0 0 1 2 0 1   
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 0 0 0 2 0 2   
วิทยาการจัดการ 3 0 0 0 2 0 1   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 3 1 1 4 0 3   
วิทยาลัยการดนตรี 2 0 0 0 0 0 2   

รวม 25 3 1 2 10 0 9   
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) ที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 
ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ด้าน บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ 

1 
 
 

อาจารย์วงศ์วสันต์  วสันตสุรีย์     การสืบทอดองค์ความรู้ดนตรี
ไทย  กลุ่มงานดุริยางค์ไทย  
กองการสังคีต  สำนัก
วัฒนธรรม กีฬา  และการ
ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร 

ด้านการเผยแพร่ นายณัฐพล   
นุตยางกูล 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

โรงเรียนวัดราช
โอรส 

3 มกราคม 2562 

2 อาจารย์ณัฐมน  พันธุ์ชาตรี        การประเมินหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

ดร.วาสนา   
วิสฤตาภา 

หัวหน้าสำนักงาน
เลขานุการ 

วิทยาลัยคณะครุ
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

7 ตุลาคม 2561 

3 อาจารย์อังคาร  ปริญญาชัย
ศักดิ์ 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์
ความสามารถพ้ืนฐานทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพ่ือปรับพื้นฐาน
ในการเรียนในสาขา
คอมพิวเตอร์ด้วยแบบจำลอง
เอจายล์ 

การมใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ 

นางสาวชนากานต์  
ธีรพิริยะ 

ผอ.ฝ่ายบุคคล บริษัทโคอินฟินิตี้ 11 มกราคม 
2562 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 
ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ด้าน บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ 

4 อาจารย์ ดร.ชลพร  กองคำ   
 
 
 
  

รูปแบบการให้คำปรึกษากลุ่ม
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจเป้าหมายในการ
เรียนของนักศึกษา   

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

ดร.นฤมล  พระใหญ่ อาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 

1 ก.ย – 
1 พฤศจิกายน 
2561 

5 อาจารย์ชาญวิทย์  เยาวฤทธา วัจนกรรมการแสดงความไม่
พอใจต่อผู้ปกครองและปัจจัย
ที่พูดคำนึงถึง: กรณีศึกษา
นิสิตไทยในมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

นายวุฒินันท์  
แก้วจันทร์เกตุ 

อาจารย์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15 ธันวาคม 
2561 

6 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  โตประสี  ความสัมพันธ์ของจิตสำนึก
ความเป็นพลเมืองกับการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประโยชน์เพื่อ
การศึกษาและ
เผยแพร่ 

ผศ.แอนนา  พายุพัด ผอ.สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

7 มกราคม 
2562 

7 อาจารย์นันทวัน  จั่นเจ๊ก ภาพลักษณ์ของตัวละครชาย
และตัวละครหญิงที่ปรากฏใน
นิทานพื้นบ้านเขมร 

การใช้ประโยชน์
ทางอ้อมของ
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

นางสาววนารัตน์ 
เล็กน้อย 

อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ 
 มหาวิทลัย 

15-22 
พฤศจิกายน 
2561 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 
ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ด้าน บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ 

8 ผศ.ดร.ปัทมา  วัฒนพานิช        
  
 
 
 
  

ประเพณีสิบสองเดือนชาวไต
ในประเทศไทย : กรณีศึกษา 
การฟ้ืนฟูประเพณีปอยต้นหอ
ลม วัดม่วยต่อ 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

นายประพัฒน์   
ภูวธน 

คร ูคศ.1 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ 
(พิทักษ์การคุณ) 

11-28 
กุมภาพันธ์2562 

9 ผศ.นงนุช  อุณอนันต์          การสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับลักษณะงาน  
ประสบการณ์ในการทำงาน  
และความผูกพันต่อองค์การ
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
ธุรกิจโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

นางอมรรัตน์  ศิริไปล์ รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุร ี

7 พฤศจิกายน 
2561 

10 อาจารย์วัศยา  
หวังพลายเจริญสุข     

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ  กรณีศึกษา  
กลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ 

การใช้ประโยชน์
ทางอ้อมของ
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์
 
 
 

นายสพล   
บุญญาล้ำเลิศ 

ประสานงานฝ่าย
ขาย 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  
กิม เค ที  
อินเตอร์ไทยเทรดดิ้ง 

15 พฤศจิกายน 
2561 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 
ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ด้าน บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ 

11 อาจารย์ไซนิล  สมบูรณ์  การบริหารงานสำนักข่าว
ออนไลน์เดอะแมทเทอร์ 
 (The Matter) ที่มีผลต่อ
บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน 
 

ด้านการเรียนการ
สอน 

ผศ.ดร.ฉลองรัฐ  
เฌอมาลย์ชลมารค 

ผอ.หลักสูตร
นิเทศศาสตรมหา
บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรังสิต 1 เมษายน 2562 

12 อาจารย์นฤวรรณ   
ภัทรพงศ์ดิลก 

การพัฒนาชุดทดสอบสมบัติ
ความเป็นกรด-เบสจากดอก
ขี้เหล็ก 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

นาวสาวภัทรา  ทวี
พรกุล 

ครูผู้ช่วยโรงเรียน
บ่านแหลมทอง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพชรบุรี  
เขต 2 

10 มกราคม
2562 

13 ผศ.ดร.ประไพ  ศรีดามา        การพยากรณ์รูปแบบการใช้
งานเว็บไซต์โดยการหาค่าท่ี
เหมาะสมที่สุดและการ
วิเคราะห์เชิงพลวัต 

เชิงพาณิชย์ นายวิทยา  ขันติเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมนเตอร์ซอฟท์ 1-25 ธันวาคม
2561 

14 อาจารย์เด่นชัย  พันธุ์เกตุ การพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เรื่อง  
คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนที่
ทันสมัยในศตวรรษที่ 21 ด้วย
รูปแบบ ADDIE  Model 
สำหรับนิสิตฝึกทักษะวิชาชีพครู 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

นางสาวชัญญานุช  
รัตนวิชัย 

ครูชำนาญการ โรงเรียนบางมดวิทยา 
(อุปถัมถ์) 

21-30 
พฤศจิกายน 
2561 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 
ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ด้าน บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ 
15 อาจารย์อมรรัตน์  คำบุญ การพัฒนาโรงเพาะเห็ด

อัจฉริยะด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

การใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ 

นายอานันย์  สุชิตกุล ชาวบ้าน - 15 พฤศจิกายน 
2561 –  
22 พฤษภาคม 
2562  (5 เดือน) 

16 ผศ.เย็นหทัย แน่นหนา   
 
 
 
  

การศึกษาการลดสารพิษ
ตกค้างในใบกะเพราโดยใช้ถ่าน
หุงต้มเป็นตัวดูดซับสารพิษ  

1.เชิงวิชาการ  2.
เชิงสาธารณะ 3.
เชิงนโยบาย  4.
เชิงพาณิชย์ 5.
ประโยชน์ทางอ้อม
ของงาน
สร้างสรรค ์

ดร.ใจเพชร  กล้าจน หัวหน้าหน่วยงาน ประธานมูลนิธิ 
แพทย์วิธีธรรม 
แห่งประเทศไทย 

25 ธ.ค. 2561 

17 ผศ.นิธิศ  ปุณธนกรภัทร์  
 
 
 
  

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิตด้วย
การศึกษาทำงาน กรณีศึกษา
โรงงานผลิตเครื่องเรือน 

การใช้ประโยชน์
ทางอ้อมของ
งานวิจัย 

นายธนดล   
จงรักษ์สัตย์ 

ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
อิสริยะผล 

1 กุมภาพันธ์ 
2562 

18 อาจารย์กวินชัย ต้องตรง
ทรัพย์    
 

รถกลิ้งนาเกลือพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

ร้อยโทเกียรติศักดิ ์ 
ศรีวงศ์ศา 

ผช.ฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 26 เมษายน 
2562 
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โครงการวิจัย (ทุนภายใน) ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 
ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ด้าน บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ 
19 อาจารย์อาวุธ  หงส์ศิริ   

   
  
  

การศึกษาภูมิปัญญาหมอ
พ้ืนบ้าน  ชุมชนเผ่าส่วย  ตำบล
ปราสาท  อำเภอห้วยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษ 

การใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ 

นายชยามร  บุญแต็ม นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล
ปราสาท 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาท 

5 กรกฎาคม 
2562 

20 อาจารย์วรพนธ์  ชีววรนนท์ตรี วิธีฮิวริสติกสำหรับการจัด
เส้นทางพาหนะเพ่ือลดต้นทุน
การขนส่ง กรณีศึกษา: บริษัท
ผ้าม่าน 

การใช้ประโยชน์
ทางอ้อมของ
งานวิจัย 

นายสมศักดิ ์ จริย
ศักดิ์พงษ์ 

กรรมการผู้จัดการ บริษัทวินโด้ เซ็นเตอร์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

8 มิถุนายน 2562 
 

21 อาจารย์รัตนา  ลีรุ่งนาวารัตน์   
 
  

ระบบแนะนำสถานที่ฝึกงานเชิง
พ้ืนที่ตามความถนัดด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาฝึกงาน ด้วยเทคนิค 
Responsive Web Design 

การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย 

นางกมลา  วงษ์ดี กรรมการ บริษัท ดี-เทคซิสเทม 
จำกัด 

1-30 พฤศจิกายน
2561 

22 อาจารย์เกศริน  มีมล การสังเคราะห์อนุภาคแม่เหล็ก
จางผงหมึกเสียของเครื่องปริ้น
เลเซอร์เพ่ือนำไปใช้ในอุปกรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การใช้ประโยชน์
ในการเรียนการ
สอน 

นายอดุลย์  สิทธิแสน คร ู
 
 
 
 
 

รงเรียนวัดราชโอรส 25-29 มกราคม 
2562 
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โครงการวิจัย (ทนุภายใน) ที่นำไปใช้ประโยชน์ (ต่อ) 
 
ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ด้าน บุคคล ตำแหน่ง หน่วยงาน วันที่ 
23 ผศ.ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ  การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล

การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย
สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ 
Android กรณีศึกษา ระบบ
ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซล
แสงอาทิตย์ 

การใช้ประโยชน์
ทางอ้อมของ
งานวิจัย 

ผศ.ดร.อาทร   
สรรพานิช 

ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ 

สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล 

3-9 ธันวาคม 
2561 

24 อาจารย์ ดร.พิมลมาศ   
พร้อมสุขกุล  
   

แรงจูงใจและความต้องการของ
นักศึกษาในการเลือกศึกษาต่อ 
สาขาดนตรี  ระดับ
บัณฑิตศึกษา  
วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา 

การใช้ประโยชน์
ในทางอ้อมของ
งานวิจัย 

อนันทาพร  
เชี่ยวชาญบรรจง 

ประธานหลักสูตร
คณะศิลปสากล
ศึกษา 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

1 เมษายน 2562 

25 อาจารย์ภาคภูมิ   
เตี๋ยวงษ์สุวรรณ์ 

แนวทางการพัฒนาแผนการ
สอนกีต้าร์ไฟฟ้าระดับปริญญา
ตรี  สาขาดนตรีสมัยนิยม, 
วิทยาลัยการดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

การใช้ประโยชน์
ในทางอ้อมของ
งานวิจัย 

อนันทาพร  
เชี่ยวชาญบรรจง 

ประธานหลักสูตร
คณะศิลปสากล
ศึกษา 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

1 เมษายน 
2562 
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สถิติสรุปจำนวนทุนวิจัยภายใน ปีงบประมาณ ๒559 – 2562 
 

คณะ ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จำนวนทุน 

(ตามประกาศ) 

เรื่อง 

งบประมาณ 

(ตามประกาศ) 

บาท 

จำนวนทุน 

(ตามประกาศ) 

เรื่อง 

งบประมาณ 

(ตามประกาศ) 

บาท 

จำนวนทุน 

(ตามประกาศ) 

เรื่อง 

งบประมาณ 

(ตามประกาศ) 

บาท 

จำนวนทุน 

(ตามประกาศ) 

เรื่อง 

งบประมาณ 

(ตามประกาศ) 

บาท 

ครุศาสตร์ 20 1,672,000.00 16 1,393,825.00 3 587,880.00 11 1,048,850.00 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

12 794,100.00 15 1,545,159.00 4 590,300.00 6 612,000.00 

วิทยาการจัดการ 16 1,056,400.00 9 663,000.00 3 280,000.00 1 120,000.00 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

30 3,021,600.00 33 3,029,500.00 26 3,643,070.00 17 1,451,890.00 

วิทยาลัยการ

ดนตรี 

8 478,800.00 2 140,000.00 4 610,000.00 5 690,850.00 

รวม 86 7,022,900.00 75 6,771,484.00 40 5,711,250.00 40 3,923,590.00 
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0.00
500,000.00

1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00

ปีงบประมาณ 
2   

ปีงบประมาณ 
2  0

ปีงบประมาณ 
2  1

ปีงบประมาณ 
2  2

คณะครุศาสตร์ 20 1    11 1,672,000.00 1,393,825.00 587,880.00 1,048,850.00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 1     794,100.00 1,545,159.00 590,300.00 462,000.00

คณะวิทยาการจัดการ 1      1 1,056,400.00 663,000.00 280,000.00 120,000.00

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  0    2   3,021,600.00 3,029,500.00 3,643,070.00 1,098,790.00

วิทยาลัยการดนตรี 8 2    478,800.00 140,000.00 610,000.00 540,850.00

จ า
นว

นง
บป

ระ
มา

ณ
ทุน

เปรียบเทียบจ านวนงบประมาณทุนในของปีงบประมาณ 2559 - 2562  
ข้อมูล ณ วันที่   ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน (30 กันยายน 2562)
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สรุปจำนวนทุนวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 
คณะ จำนวนทุน (เรื่อง) งบประมาณ (บาท) 

ครุศาสตร์ 1 300,000 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 1,801,100 

วิทยาการจัดการ 1 600,000 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2,974,700 

วทิยาลัยการดนตรี 1 1,050,000 

รวม 11 6,725,800 
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โครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะครุศาสตร ์
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

1 พัชรา  เดชโฮม และคณะ โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าการ
ท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ของอำเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

การบริหาร
การศึกษา 

๓๐๐,๐๐๐.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก สกว. 
(ทุนท้าทาย

ไทย) 
รวม 300,000.00  
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โครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

1 วิทยา วิสูตรเรืองเดช โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

สังคมศึกษา ๓๐๐,๐๐๐.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก สกว. 
(ทุนท้าทาย

ไทย) 
2 ปัทมา  วัฒนบุญญา การวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรม

ไทย-จีนเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่ง
ธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

นาฏยศิลป์ศึกษา 1,501,100.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก สกว.  
(ทุนวิจัยมุ่งเป้า) 

รวม 1,801,100.00  
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โครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะวิทยาการจัดการ 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

1 สุดถนอม ตันเจริญและคณะ โครงการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากของผ้าทอบนอัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของกลุ่มชาติพันธุ์ในอำเภอ 
อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด)  

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

๖๐๐,๐๐๐.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก สกว. 
(ทุนท้าทาย

ไทย) 
รวม 600,000.00  

 
 

โครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

1 สุริยา  พันธ์โกศล   ผลของความดันไอของไบโอดีเซลบริสุทธิ์และไบโอดีเซลผสมที่
อุณหภูมิต่างๆ กับองค์ประกอบทางเคมี 

การจัดการ
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

667,900.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก วช. 
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โครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

2 หนึ่งฤทัย  เอกธรรมทัศน์ การประเมินสมบัติของวัสดุที่ใช้งานอุณหภูมิสูงด้วยวิธีการ
ทดสอบโดยไม่ทำลาย 

เคมี 756,800.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก วช. 
3 ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน และคณะ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยทรงดำในพ้ืนที่อำเภออู่
ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี (โครงการชุด) 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

๙๕๐,๐๐๐.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก สกว. 
(ทุนท้าทายไทย) 

4 ปิลันธนา   เลิศสถิตธนกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากรำข้าวมะลิแดงใน
รูปแบบแกรนูล 

แพทย์แผนไทย 400,000.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก สกว. 
ประเภทวิจัย

และนวัตกรรม
เพ่ือกิจการ

ขนาดเล็กและ
ขนาดย่อย 
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โครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตลุาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ สาขาวิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

6 ปัญญา  สำราญหันต์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบควบคุมห้องอบกล้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์อัจฉริยะ 

เทคโนโลยีอุสาหกรรม 200,000.00 งบแผ่นดินที่
ผ่านพิจารณา 
จาก สกอ. 

(เครือข่ายวิจัย)
อุดมศึกษา ภาค
กลางตอนล่าง 

รวม 2,974,700.00  
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โครงการวิจัย (ทุนภายนอก) สำหรับอาจารย์  ปีงบประมาณ 2562 
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 

วิทยาลัยการดนตรี 
 

ลำดับ รายช่ือผู้รับทุนวิจัย ชื่อโครงการ ภาควิชา 
งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

1 เอกชัย  พุหิรัญ และคณะ โครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภอ
อู่ทองผ่านนวัตกรรมการประพันธ์เพลงและการสร้างสรรค์
เครื่องดนตรีเพ่ือสร้างรายได้ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่นผ่านการเรียนการสอนดนตรีในหลักสูตรพ้ืนฐาน
(โครงการชุด)   

ดนตรีตะวันตก ๑,๐๕๐,๐๐๐.00 งบแผ่นดิน 
ที่ผ่านพิจารณา 

จาก สกว. 
(ทุนท้าทายไทย) 

รวม ๑,๐๕๐,๐๐๐.00  
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สรุปสถิติทุนวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖2 
 

คณะ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

จำนวนทุน 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวนทุน 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวนทุน 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จำนวนทุน 

(เรื่อง) 

งบประมาณ 

(บาท) 

ครุศาสตร์ 5 1,194,000 6 2,194,200 ๑ 231,000 1 300,000 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - - 6 2,361,240 2 1,606,020 2 1,801,100 

วิทยาการจัดการ - - 2 580,000 2 14,396,900 1 600,000 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 7,113,600 22 7,931,300 ๑๓ 8,098,900 6 2,974,700 

วิทยาลัยการดนตรี - - 2 395,000 - - 1 1,050,000 

รวม 18 8,307,600 37 13,261,740 18 24,332,820 11 6,725,800 
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เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณทุนภายนอกของปีงบประมาณ 2559 - 2562   

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน (30 กันยายน 2562)



   

 

 

 

 
 
 
 
 

สรุปการเผยแพร่ผลงานวิจัย/วิชาการ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 
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สรุปจำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ ที่ได้รับค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖1 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖2) 

 
คณะ จำนวนผลงาน (เรื่อง) งบประมาณ (บาท) 

ครุศาสตร์ 26 76,000.00 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 96,500.00 
วิทยาการจัดการ 34 72,000.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 373,500.00 
วิทยาลัยการดนตรี 3 11,000.00 

รวม 163 629,000.00 
 
 

 
คณะ 

รวมจำนวน
ผลงานทั้งหมด 

(เรื่อง) 

ระดับค่าน้ำหนักของผลงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละคณะ 

๐ ๐.๒ ๐.๔ ๐.๖ ๐.๘ ๑.๐ 

ครุศาสตร์ 26 0 12 1 1 12 0 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 1 6 2 15 4 2 
วิทยาการจัดการ 34 0 16 9 6 3 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 1 15 9 9 23 13 
วิทยาลัยการดนตรี 3 0 1 0 0 2 0 

รวม 163 2 50 21 31 44 15 
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บทความวิจัย บทความวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
ที่ได้รับค่าตอบแทนการจัดทำผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2 จำนวน 163 เรื่อง จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  629,000.00 บาท 

 

ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

1 ผศ.ดร.กาญจนา สุทธิเนียม ครุศาสตร ์ กลุ่มวิชาชีพคร ู การพัฒนาทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
นิสิตครู โดยการให้การปรึกษากลุม่ THE 
DEVELOPMENT OF POSITIVE 
PSYCHOLOGICAL CAPITAL OF 
TEACHER STUDENTS THROUGH 
GROUP COUNSELING. 

วารสารการพยาบาลจติเวชและ
สุขภาพจิต ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน 2561) หน้า 17-32, ISSN: 
0857-4553; TCI กลุม่ 1 

2561 5,000 0.8 

2 อาจารย์ ดร.ชลพร กองคำ ครุศาสตร ์ กลุ่มวิชาชีพคร ู การพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษา
กลุ่มแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจเป้าหมายในการเรยีนของ
นักศึกษา 

วารสารการพยาบาลจติเวชและ
สุขภาพจิต ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน 2561) หน้า 66-85, ISSN: 
0857-4553; TCI กลุม่ 1 

2561 5,000 0.8 

3 อาจารย์ ดร.ลักษณา เกยรุา
พันธุ ์

ครุศาสตร ์ กลุ่มวิชาชีพคร ู รูปแบบการจดัการความรูภู้มิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษา: อำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 75-
85 ISSN: 2351-0366; TCI กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

4 ผศ.ดร.นิรันดร์ สุธีนริันดร ์ ครุศาสตร ์ การบริหาร
การศึกษา 

แนวทางการส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในศตวรรษที ่21 

ครุศาสตรส์าร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า147-
171, ISSN: 1906-117X ; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

5 อาจารย์นิธิวดี พะเทพ ครุศาสตร ์ คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

Development The Green IT 
Evaluation System Using Mobile 
Application by Optimizing the 
Value for Higher Education in 
Bangkok. 

2nd ITECH 2018 Innovation and 
Technology Development for 
Sustainable Economy. ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม 29 มิ.ย. 2561 

2561 2,000 0.4 

6 อาจารย์จริยา วิชัยดิษฐ ครุศาสตร ์ เทคโนโลยีและ
การสื่อสารศึกษา 

การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ 
สำหรับนสิิตระดบัปริญญาตร ี

Veridian E-Journal, Silpakorn 
University ฉบับภาษาไทย มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และศลิปะ ปีที ่11 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) ISSN: 
1906-3431; TCI กลุม่ 1 

2561 5,000 0.8 

7 รศ.ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมติกูล ครุศาสตร ์ การบริหาร
การศึกษา 

รูปแบบพี่เลีย้งวิชาการ เพื่อส่งเสรมิ
ศักยภาพทางวิชาการ สำหรับอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

วารสาร ครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1  
(มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 267-
293 ISSN : 1906-117X; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

 8 ผศ.ดร.จิตตวิสุทธ์ิ  
วิมุตติปญัญา 

ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การออกแบบพับจรวดกระดาษต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมคีวาม
บกพร่องทางการได้ยิน 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 2-
5 ธันวาคม 2561 ณ ม.ราชภฏัเพชรบุรี 
(P.315-321) 

2561 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

9 ผศ.ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติ
ปัญญา 

ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ภาพลักษณ์ แรงจูงใจ และความเช่ือมั่น
ของนักศึกษาในการตัดสินใจเลือก
มหาวิทยาลยัสำหรับวิชาชีพคร ู

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 2-
5 ธันวาคม 2561 ณ ม.ราชภฏัเพชรบุรี 
(P.288-294) 

2561 1,000 0.2 

10 ผศ.ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติ
ปัญญา 

ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การสร้างความสมัพันธ์เชิงจินตภาพของ
เสียงสตัว์ผ่านสมาร์ทโฟนท่ีมีผลตอ่
ความสามารถในการจำแนกเสยีงของ
นักเรียนช้ันอนุบาล 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 2-
5 ธันวาคม 2561 ณ ม.ราชภฏัเพชรบุรี 
(P.391-395) 

2561 1,000 0.2 

11 ผศ.ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติ
ปัญญา 

ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การใช้รูปทรงสามมิตติ่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนช้ันอนุบาลที่มคีวาม
บกพร่องทางการได้ยิน 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 2-
5 ธันวาคม 2561 ณ ม.ราชภฏัเพชรบุรี 
(P.322-328) 

2561 1,000 0.2 

12 อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชต ิ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

เรียนรู้ที่จะสอนวิทยาศาสตร์ผา่นการ
ทดลองแบบทำไดเ้อง 

การประชุมวชิาการระดับนานาชาติและ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 2-
5 ธันวาคม 2561 ณ ม.ราชภฏัเพชรบุรี 
(P.801-807) 

2561 1,000 0.2 

13 อาจารย์ ดร.ภญิญาพัชญ์ ปลา
กัดทอง 

ครุศาสตร ์ การประถมศึกษา การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูของ
นิสิต คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

วารสาร ศึกษาศาสตร์ มสธ. ปีท่ี 11 ฉบับ
ที ่1  (มกราคม - มิถุนายน 2561) หน้า 
212-225 ISSN:1905-4653; TCI 
กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

14 อาจารย์แฝงกมล เพชรเกลี้ยง ครุศาสตร ์ การประถมศึกษา การพัฒนาดัชนีช้ีวัดจริยธรรมของนิสิต
นักศึกษาครู  

วารสาร ครุศาสตร์สาร  ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หนา้ 73-
84 ISSN: 1906 - 117X; TCI กลุ่ม 1  

2561 5,000 0.8 

15 อาจารย์วราภรณ์ ศรีอยุธย ์ ครุศาสตร ์ การประถมศึกษา ทักษะการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษาสาขาการประถมศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วารสาร ครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หนา้ 181-
196 ISSN : 1906-117X ; TCI กลุ่ม 
1 

2561 5,000 0.8 

16 อาจารย์วรานันท์ อิศรปรีดา ครุศาสตร ์ คอมพิวเตอร์เพื่อ
การสื่อสาร 

การศึกษาผลการใช้บทเรยีนแบบ
ปฏิสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน : 
กรณีศึกษาวิชาทักษะภาษาไทยเพือ่
อาชีพ 

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 (3rd 
NCOST) วันท่ี 18 -19 มกราคม 2562 
ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.
พระนครศรีอยุธยา  ฉบับท่ี 1 หนา้ 647-
654  ISSN : 978-974-625-833-3 

2562 1,000 0.2 

17 รศ.ดร.จุติมา รัตนพลแสนย ์ ครุศาสตร ์ จิตวิทยา โครงการวิจัยการยกระดับการคดิวิพากษ์
เพื่อการจัดการเรยีนรู้ระดับช้ันเรียน
สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

วารสาร ครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ISSN: 
1906-117X; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

18 รศ.ดร.ศักดิ์คเรศ ประกอบผล ครุศาสตร ์ เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา 

การประเมินนวัตกรรมการศึกษาในยุค
การศึกษา ๔.๐  

วารสาร ครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2  
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ISSN : 
1906-117X; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

19 ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ครุศาสตร ์ การประเมินผล
และวิจัยทางการ

ศึกษา 

การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผล
การทดสอบ O-NET ของนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วารสาร ครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2561) ISSN : 
1906-117X; TCI กลุ่มที ่1 

2561 5,000 0.8 

20 อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชต ิ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การใช้โฮโลแกรมเทียม เพื่อสาธิตการ
สร้างโฮโลแกรมเทียม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ีปีท่ี 7 ฉบับ
พิเศษ (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) ISSN : 
2286-7139; TCI กลุม่ที ่1 

2561 5,000 0.8 

21 ผศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล ครุศาสตร ์ กลุ่มวิชาชีพคร ู การประเมินหลักสตูรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลยัราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้วยวิธ ีCIPP 
Model  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สงัคมไทย
ยั่งยืน” ณ ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง วันท่ี 
1 มีนาคม 2562  

2562 1,000 0.2 

22 ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์ ครุศาสตร ์ การประเมินผล
และวิจัยทางการ

ศึกษา 

พฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตรข์อง
นักเรียนด้วย Active Learning 
กรณีศึกษา: การฝึกทักษะวิชาชีพครู 2  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สงัคมไทย
ยั่งยืน” ณ ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง วันท่ี 
1 มีนาคม 2562  

2562 1,000 0.2 

23 อาจารย์ ดร.ณัฐมน พันธุ์ชาตร ี ครุศาสตร ์ บริหารการศึกษา รูปแบบกระบวนการเตรียมความพร้อมท่ี
มีต่อการฝึกทักษะวิชาชีพครู 1 ด้วยวงจร
คุณภาพ PDCA และ Coaching   

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจยั ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สงัคมไทย
ยั่งยืน” ณ ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง วันท่ี 
1 มีนาคม 2562  

2562 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

24 ผศ.ดร.จิตตวิสุทธ์ิ วิมุตติ
ปัญญา 

ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป
ด้วยรูปแบบ PDCA 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สงัคมไทย
ยั่งยืน” ณ ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง วันท่ี 
1 มีนาคม 2562  

2562 1,000 0.2 

25 อาจารย์ ดร.ธนิดา สจุริตธรรม ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไปด้วยวงจรคณุภาพ PDCA 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สงัคมไทย
ยั่งยืน” ณ ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง วันท่ี 
1 มีนาคม 2562  

2562 1,000 0.2 

26 อาจารย์ ดร.อังทินี กิตติรวีโชต ิ ครุศาสตร ์ วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

รูปแบบการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สงัคมไทย
ยั่งยืน” ณ ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง วันท่ี 
1 มีนาคม 2562  

2562 1,000 0.2 

27 อาจารยส์มบัติ สมศรีพลอย มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาไทย ลักษณะพระโพธสิัตว์จากคมัภรี์พุทธ
ประวัติ ตอน “ผจญมาร” ตามแนวคิด
แบบเถรวาทและมหายาน 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561) หน้า 73-88 ISSN: 
1906-1102; TCI กลุม่ 2 

2561 2,000 0.6 

28 ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

นาฏยศิลป ์ การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุด ฉุยฉาย 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

วารสารศิลป์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 6 (มกราคม-
มิถุนายน 2561) ISSN: 2286-9565; 
TCI กลุ่ม 2   

2561 2,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

29 อาจารย์ ดร.ธนกร สรรย์วราภิ
ภู 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

นาฏยศิลป ์ การศึกษาแนวคิดจากการสร้างสรรค์
นาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด เดอะวิทรเูวียน
แมน  

วารสารศิลป์ปริทัศน์  มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสวนสุนันทา ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 6 
(มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 30-38 
ISSN: 2286-9565; TCI กลุม่ 2  

2561 2,000 0.6 

30 ผศ.กิตติยา รัศมีแจ่ม มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาไทย (ค.บ. 
5 ปี) 

วรรณคดีไทยในยุคประเทศไทย 4.0 วารสารสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับที ่1 
มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 13-23 
ISSN: 1513-7015 TCI กลุม่ 2 

2561 2,000 0.6 

31 อาจารย์ฤดี กมลสวสัดิ ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาไทย (ค.บ. 
5 ปี) 

การสอนภาษาไทยในรูปแบบสะเตม็
ศึกษา 

วารสารครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 2561 หน้า 215-
228  ISSN: 1906-117X TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

32 ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาไทย ลักษณะเด่นของเนื้อหาจาก "เรื่องเล่า" ที่
เร้าอารมณส์ะเทือนใจในเหตุการณ์
สวรรคตใน พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ีปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หนา้ 227-
248 ISSN:1686-5596; TCI กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

33 ผศ.ดร.อัควิทย์ เรืองรอง มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาไทย การประกอบสร้างความหมายเพื่อเชิดชู
เกียรติคณุสมเด็จเจา้พระยาบรมมหาศรีสุ
ริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จากการแสดงโขน
ชุด "ท้าวมาลีวราชว่าความ" 

วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หน้า 
123-149 ISSN:1513-7376; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

34 ผศ.กิตติยา รัศมีแจ่ม มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

 ภาษาไทย  
(ค.บ. 5 ปี) 

ความงามของภาษามรดกทางวัฒนธรรม วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 
1  (มกราคม-มิถุนายน 2561) หน้า 
185-201 ISSN:1513-7376; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

35 ผศ.วาปี คงอินทร ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ
(ค.บ.5 ปี) 

The Assessment of Project "Life 
Experience Enrichment and 
Friendship Building through 
Language and Culture Exchange 
Program" Implementation at Lipa 
City College, the Philippines in 
academic year 2016 by 
Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 
5th Rajabhat University National & 
International Research and 
Academic Conference (RUNIRAC V) 
, 2-5 December 2018, 
Phetchaburi Rajabhat University, 
Phetchaburi, Thailand. P.116-124 

2561 2,000 0.4 

36 รศ.กุลนิษก์ สอนวิทย ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ออกแบบกราฟิก
และอินโฟร ์

การออกแบบบรรจภุัณฑ์เพื่อผู้บริโภคสูง
วัย 

วารสาร มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561) หน้า 194-212 
ISSN:1906-1102; TCI กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

37 รศ.พีระพงษ์  กุลพิศาล มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ทัศนศิลป์ 
(ศิลปกรรม) 

พลังสร้างสรรค์กับการศึกษาศลิปะ วารสารสารสนเทศ ลำดับที ่211 ปีท่ี 
17 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2561) หน้า 49-58  ISSN:1513-
7015; TCI กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

38 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

การคงอยู่ของตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน
กับบทบาทในบริบทของสังคมอนาคต 

วารสาร มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561) หน้า 214-238 
ISSN:1906-1102; TCI กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

39 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ความคาดหวังของนักศึกษาใหม่
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรต์่อการ
จัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 
9 วันท่ี 18 -19 ตลุาคม 2561 ณ มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ ์ หน้า 
31-41 

2561 1,000 0.2 

40 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

การประชมุคณะรัฐมนตรี : กลไกการ
บริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบรหิาร 

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 
ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 6 (กรกฎาคม-กันยายน 
2561) หน้า 31-37 ISSN:2586 - 
9493 *วารสารไมเ่ข้าฐาน 

2561 1,000 0 

41 อาจารย์ตลุย์ จริโชคโสภณ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

สังคมศึกษา(ค.บ. 
5 ปี) 

70 ปสีงครามมหาเอเชียบรูพา: กบั 50 
ปีแห่งความเงียบของอาชญากรรม
สงครามว่าด้วยผูห้ญิงผ่อนคลายชาวดัตช์
ในอินโดนีเซีย 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ISSN : 
2286-945X 

2561 1,000 0.2 

42 อาจารย์ ดร.ธนกร สรรค์วราภิ
ภู 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

นาฏยศิลป ์ มุมมองเรื่องสดัส่วนและรูปเรขาคณิตกับ
งานนาฏยศิลป ์

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2562) ISSN: 2408-2317; 
TCI กลุ่ม 2 

2562 2,000 0.6 

43 อาจารย์ ดร.ธนกร สรรค์วราภิ
ภู 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

นาฏยศิลป ์ การสำรวจอิทธิพลแนวคิดในภาพวาด
เดอะวิทรูเวยีนแมนกับการสรา้งสรรค์
ศิลปะวิทยาการ 

วารสาร ทีทัศน์วัฒนธรรม ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2561)  ISSN: 
1513-7376; TCI กลุม่ 2 

2561 2,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

44 อาจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์
จักรวุฒ ิ

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ An Investigation of Linguistic and 
Localised Features of Thai in 
English Writing on Facebook 
Closed Group. 

Advances in Language and Literary 
Studies (ALLS) Vol.9 No.6 (2018), 
ISSN: 2203-4714 ISBN: 978-1-
291-71811-9 วารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ ฐาน ERIC 
(http://www.eric.ed.gov/) 

2561 15,000 1 

45 อาจารย์ ดร.จรยิาภรณ์ เจริญ
ชีพ 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

สังคมศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนา 

ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
โครงการบริการวิชาการให้แก่ชุมชนใน
ด้านแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองด้วยวิธีการ 
Coaching 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 7 “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สงัคมไทย
ยั่งยืน” ณ ม.ราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง วันท่ี 
1 มีนาคม 2562  

2562 1,000 0.2 

46 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

เงนิเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
สำหรับข้าราชการ.  

วารสารพิกุล ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561  หน้า 297-
313  ISSN: 0858-527X ; TCI กลุ่ม 
2  

2561 3,000 0.6 

47 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ 
อยุธยา 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ The Relationship between English 
Consonant Sound Perception 
Reaction and English 
Phono?logical Awareness in Thai-
English Bilinguals. 

2018 International Conference on 
Education, Psychology, and 
Learning, Sydney, Australia หน้า 67-
75 ISSN: 2413-1156 

2561 3,000 0.4 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

48 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ 
อยุธยา 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ Common Base Concepts of the 
1st – the 3rd Order Entity 
WordNet of English-Thai- 
Vietnamese-Lao-Cambodian- 
Bahasa-Filipino- Burmese 
Languages for Internet Usage. 

Int. J. Manag. Bus. Res., 9 (1), 41-
49, Jan 2019 ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 ISSN: 
2228-7027 ; (Scopus/ Scimago) 

2562 15,000 1 

49 รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทศัน ์ณ 
อยุธยา 

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ The dynamic development of 
multilingual mental lexicon and 
lexical access as the functions of 
linguistic distance and semantic 
characteristics represented from 
order entities 

Journal of Humanities and Social 
Sciences Thonburi University ปีท่ี 
13 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2562)  หน้า 9-18  ISSN: 1905-
9469; TCI กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 

50 ผศ.ชาญวิทย์ เยาวฤทธา มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาไทย วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจของ
นักศึกษาต่อผู้ปกครอง และปัจจัยที่ผู้พูด
คำนึงถึง 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 12 ฉบับ
ที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561  หน้า 
76-126 ISSN: 1906-1102; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 3,000 0.6 

51 ผศ.กิตติยา รัศมีแจ่ม มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาไทย (ค.บ. 
5 ปี) 

สุนทรียศาสตร์ผ่านความงามทางภาษา
และวัฒนธรรมไทย 

วารสาร มจร สังคมศาสตรป์ริทัศน์ ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 1 มกราคม-มีนาคม 2562  หน้า 
264-279  ISSN: 2287-0121; TCI 
กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

52 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

การบริหารราชการส่วนภมูิภาคกบั
ข้อเสนอเพื่อการปรบัปรุงหลังประกาศ
บังคับใช้รัฐธรรมนุญ 2560 

วารสารวิทยาลยันครราชสีมา สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที ่13 
ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2562 หน้า 
230-241 ISSN. 1906-1056; TCI 
กลุ่ม 2 

2562 3,000 0.6 

53 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

การศึกษาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 4 (The 4th 
National RMUTR Conference) 
ระหว่างวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ กรุงเทพมหานคร 

2562 1,500 0.2 

54 ผศ.ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

รัฐประศาสน
ศาสตร ์

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงานภาครัฐในระบบราชการไทยยุค
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 4 (The 4th 
National RMUTR Conference) 
ระหว่างวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ กรุงเทพมหานคร 

2562 1,500 0.2 

55 ผศ.สายสุนยี์ อุลิศ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาอังกฤษ 
(ค.บ.5ปี) 

How to succeed in Learning 
English in the 21st Century 

วารสาร "ครุศาสตรส์าร" ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) หน้าท่ี 
281-293 ISSN: 1906-117X ; TCI 
กลุ่ม 1 
 
 

2562 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

56 อาจารยไ์พลิน มุนินทรวัฒน ์ มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร ์

ภาษาจีน การศึกษาความคาดหวังในการประกอบ
อาชีพของนักศึกษาหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาภาษาจีน : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งท่ี 4 (The 4th 
National RMUTR Conference) 
ระหว่างวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมรอยลัรเิวอร์ กรุงเทพมหานคร 

2562 1,500 0.2 

57 ผศ.ดร.สดุถนอม ตันเจริญ วิทยาการ
จัดการ 

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ความพร้อมในการปฏิบัติงานสำหรับการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ประจำปี 2561 ครั้งท่ี 2 คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
หน้า 171-179 

2560 1,000 0.2 

58 รศ.นงนุช อุณอนันต ์ วิทยาการ
จัดการ 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

องค์กรแห่งความสุข รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการ
จัดการ ประจำปี 2561 ครั้งท่ี 2 คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 
หน้า 19-28 

2561 1,000 0.2 

59 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง วิทยาการ
จัดการ 

การจัดการโลจิ
สติกส ์

เส้นทางการขนส่งโลจสิติกส์เชื่อมโยง
เศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันและอ่าว
ไทย 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการ
ระดับชาติและนานาชาติครั้งที ่6 “งาน
วิชาการรับใช้สังคม” ณ มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลมิพระเกียรติวันท่ี 22 มิถุนายน 
2561 

2561 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

60 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง วิทยาการ
จัดการ 

การจัดการโลจิ
สติกส ์

Factors affecting Passengers 
Decisions to Use the Metropolitan 
Rapid Transit Chalong 
Ratchadham Line (Purple Line) 

Asia Conference on Business and 
Economic Studies (ACBES) 2018 at 
University of Economics Ho Chi 
Minh City Vietnam (8-9 Sep. 2561)  

2561 2,000 0.4 

61 อาจารย์ ดร.พิศิษฐ ์ชำนาญนา วิทยาการ
จัดการ 

การตลาด The Study of Marketing Factors 
Affecting the Use of Intergrated 
Car Services in Department Stores 
Among Consumers in Bangkok. 

Asia Conference on Business and 
Economic Studies (ACBES) 2018 at 
University of Economics Ho Chi 
Minh City Vietnam (8-9 Sep. 2561)  

2561 2,000 0.4 

62 ผศ.สรรพัชญ์ เจยีระนานนท์ วิทยาการ
จัดการ 

การ
สื่อสารมวลชน 

Development of Instruction in 
Television Creative Presentation 
Course Through Digital Media. 

The European Conference on 
Media, Communication & Film 
(EuroMedia2018) at The Jurys Inn 
Brighton Waterfront, Brighton, UK 
(9-10 July 2018) pp. 49-58 

2561 2,000 0.4 

63 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง วิทยาการ
จัดการ 

การจัดการโลจิ
สติกส ์

เส้นทางคมนาคมขนส่งและโลจิสตกิส์กับ
การพัฒนาอัตลักษณ์พื้นที่อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง 

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
ชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ ครั้งท่ี 1 ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย (วันท่ี 15-16 มิ.ย. 
2561)  

2561 1,000 0.2 

64 รศ.นงนุช อุณอนันต ์ วิทยาการ
จัดการ 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะ
งาน ประสบการณ์ในการทำงาน กับ
ความผูกพันต่อองค์การของผู้ปฏิบตัิงาน
ในองค์การต่างๆโดยวิธีวิเคราะห์อภิมาน 
 

วารสาร วิทยาการจดัการปริทัศน์ ฉบับท่ี 
2 ปีท่ี 9 ( กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 ) 
ISSN : 1906-8824, TCI กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

65 ผศ.ดร.สิงห์ สิงห์ขจร วิทยาการ
จัดการ 

การ
ประชาสมัพันธ์
และการสื่อสาร

องค์การ 

การพัฒนาการเรียนการสอนรายวชิา
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์าร
ผ่านกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับเคลื่อน
การสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่า
อยู ่

วารสารครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบบัท่ี 2 ( 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หน้า 163-
180 ISSN:1906-177X; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

66 ผศ.สรรพัชญ์ เจยีระนานนท์ วิทยาการ
จัดการ 

การ
สื่อสารมวลชน 

อุดมการณ์ชาตินิยมในละครโทรทศัน์ไทย 
"หนึ่งด้าวฟ้าเดียว" 

วารสาร ทีทัศนว์ัฒนธรรม ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หน้า 
179-196 ISSN:1513-7376; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

67 อาจารย์กรกช วนกรกลุ วิทยาการ
จัดการ 

การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

(นานาชาติ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยักระตุน้และ
ปัจจัยบำรุงรักษาตามทฤษฎสีองปัจจัย
ของเฮอร์ซเบริ์กกับความพึงพอใจในงาน
และความไม่พึงพอใจในงานของ
ผู้ปฏิบัติงานตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจ
ไทย 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 
38 ฉบับท่ี 4 (ตลุาคม-ธันวาคม 2561) 
ISSN : 0125-2437; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

68 อาจารย์กรกช วนกรกลุ วิทยาการ
จัดการ 

การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

(นานาชาติ) 

แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศในองค์กรธุรกิจ
ไทย 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติงานประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 2(Graduate 
School Conference 2018) วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา   
 

2561 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

69 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง วิทยาการ
จัดการ 

การจัดการโลจิ
สติกส ์

การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว : 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพะเยาวิจยั ครั้งท่ี 8 วันที ่24-
25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
พะเยา ISBN : 978-616-7820-81-1 

2562 1,000 0.2 

70 อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูง วิทยาการ
จัดการ 

การจัดการโลจิ
สติกส ์

แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง
เชื่อมต่อจากสถานเีตาปูนไปสถานบีางซื่อ 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาตริาชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้ง
ที ่7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์พัฒนาชาติ
ก้าวไกลสังคมไทยยั่งยืน" วันท่ี 1 มีนาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง 

2562 1,000 0.2 

71 อาจารยส์รสินธุ์ ฉายสินสอน วิทยาการ
จัดการ 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

แอปพลิเคชันเพ่ือบูรณาการข้อมลูการ
ท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

วารสารสารสนเทศ ปีท่ี 17 ฉบับที ่2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) ISSN: 
1513-7015 ; TCI กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

72 อาจารย์พิมพ์พิไล ไทพิทักษ ์ วิทยาการ
จัดการ 

การโฆษณาและ
ธุรกิจบันเทิง 

Content Marketing: The Key to 
Brand Communication in the 
Digital Era. 

PROCEEDING INTERNATIONAL 
CONFERENCE "COMMUNICATION & 
ICT FOR SOCIAL INCLUSION" at 
Inter-University Centre Dubrovnik  
Conference (IUC) ประเทศโครเอเชีย 
วันท่ี 3-5 September 2018 

2561 2,000 0.4 

73 อาจารย์พัชนี แสนไชย วิทยาการ
จัดการ 

ภาพยนตร์และ
ดิจิทัลมเีดีย 

วิเคราะห์กลยุทธ์การออกแบบเนื้อหา
และบทบาทหน้าท่ีเชิงสังคมของสือ่
ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 

การประชุมวิชาการระดับชาติ: มศว. วิจัย 
ครั้งท่ี 12 ประจำปี 2562 มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ วันท่ี 21 มีนาคม 
2562 

2562 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

74 อาจารยณ์ิชาภา แก้วประดับ วิทยาการ
จัดการ 

การ
สื่อสารมวลชน 

The Production Management of 
Fon Fah Arkard program on Royal 
Thai Army Channel 7. 

"Communication & ICT for Social 
Inclusion Conference 2018" at 
Inter-University Centre Dubrovnik 
(IUC), ประเทศโครเอเชีย 

2561 2,000 0.4 

75 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหม ี วิทยาการ
จัดการ 

การประกอบการ
ธุรกิจ 

รูปแบบความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยว
ต่อแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธนบุรี ปีท่ี 13 ฉบับที ่2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562  หนา้ 125-
137 ISSN: 2672-9202; TCI กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 

76 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหม ี วิทยาการ
จัดการ 

การประกอบการ
ธุรกิจ 

Entrepreneurs for Innovation 
Prototypes of Processed 
Agricultural Products in Thailand 

3rd International Multiconference 
of Management Science 2019 
(IMMS 2019) The Management of 
Innovation for Community 
Development ณ คณะวิทยาการจัดการ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันท่ี 9 
กรกฎาคม 2562  หน้า 119-133  

2562 3,000 0.4 

77 อาจารย์ ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหม ี วิทยาการ
จัดการ 

การประกอบการ
ธุรกิจ 

โมเดลผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีประสบ
ผลสำเร็จด้านนวตักรรมการผลติ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

การประชุมวิชาการะดับชาติและ
นานาชาติครั้งที ่3 (IMMS 2019) ณ 
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วันท่ี 9 กรกฎาคม 2562  

2562 1,500 0.2 

78 อาจารย์พิทักษ์พงษ ์คมพุดซา วิทยาการ
จัดการ 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
เว็บไซต์ คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 หน้า 272-284 
ISSN.2286-7589 ; TCI กลุม่ 2 

2561 3,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

79 อาจารย์วัศยา หวังพลายเจริญ
สุข 

วิทยาการ
จัดการ 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ กรณศีึกษา กลุ่ม
อุตสาหกรรมการบริการ 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรรีัมย์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561) หน้า 19-30 ISSN: 
1906-1641; TCI กลุม่ 2 

2561 3,000 0.6 

80 ผศ.ดร.สดุถนอม ตันเจริญ วิทยาการ
จัดการ 

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลติภณัฑ์จากผ้าทอ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 

81 ผศ.ดร.สดุถนอม ตันเจริญ วิทยาการ
จัดการ 

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ท่องเที่ยวของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าชาติพันธ์ุไทย
ทรงดำ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 

82 ผศ.ดร.สดุถนอม ตันเจริญ วิทยาการ
จัดการ 

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า 
OTOP ของวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม  

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 หน้า 
155-166 ISSN.2286-8658 ; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 3,000 0.6 

83 อาจารย์อดเิรก วัชรพัฒนกุล วิทยาการ
จัดการ 

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

The Determinants of the Street 
Food Consumption in Thon Buri 
District, Thailand 

The 4th National & International 
Academic Conference and The 35th 
Anniversary of the Faculty of 
Management Science 2019 ณ 
Thepsatri Rajabhat University, 
Thailand วันท่ี 11-12 Febuary 2019 

2562 3,000 0.4 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

84 อาจารย์อดเิรก วัชรพัฒนกุล วิทยาการ
จัดการ 

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

DIKI Model of Knowledge 
Management 

3rd International Conference on 
Media Studies 2019 (ICMS 2019) ณ 
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา วันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2562 

2562 3,000 0.4 

85 อาจารย์รัชนก ปัญญาสุพัฒน ์ วิทยาการ
จัดการ 

การเป็น
ผู้ประกอบการ 

กระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภณัฑ์
นาฬิกากลุ่มผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
เบญจรงคด์อกไก่ดี เพื่อเป็นสุดยอด
ผลิตภณัฑ์ OTOP เด่นประจำจังหวัด
สมุทรสาคร ปี 2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 

86 อาจารย์ปรยีาภรณ์ สืบสวสัดิ ์ วิทยาการ
จัดการ 

การ
สื่อสารมวลชน 

กลยุทธ์และวิธีสนับสนุนการสร้างสรรค์
ละครโทรทัศนไ์ทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 

87 อาจารย์ประภวิษณุ์ พนัส
ทรัพย์สุข 

วิทยาการ
จัดการ 

การ
ประชาสมัพันธ์ 

การศึกษาเปรยีบเทียบการสำรวจความ
คิดเห็นประชาชนเรื่องปัญหาข่าวปลอม 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 

88 อาจารย์รตันา บุญอ่วม วิทยาการ
จัดการ 

การ
ประชาสมัพันธ์ 

การศึกษาเปรยีบเทียบการสำรวจความ
คิดเห็นประชาชนเรื่องปัญหาสุนัขและ
แมวจรจัด 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

89 อาจารย์รตันา บุญอ่วม วิทยาการ
จัดการ 

การ
ประชาสมัพันธ์ 

กระบวนการพัฒนาตราสินค้ามะพร้าว
อบแห้งคุณช้าง บริษัท ซันสแนค ฟู๊ดเทค 
จำกัด อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 

90 ผศ.วรางคนางค์ สกลุวงศ์ ล ี
หยาน 

วิทยาการ
จัดการ 

บัญช ี Challenge of Information and 
Communication Technology 
Towards Accounting in Thailand 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International Conference in Business 
Innovation 2019 (ICBI) ณ ม.ธรุกิจ
บัณฑิตย์ วันท่ี 26 ก.ค. 2562 หน้า 18-
28 

2562 3,000 0.4 

91 ผศ.ศศิธร สกุลกมิ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สาธารณสุข
ศาสตร ์

ผลของนวัตกรรมพรมมะคา่ลดอาการชา
ที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนกชุม 

วารสารควบคุมโรค ปีท่ี 44 ฉบับที ่3 
(กรกฎาคม-กันยายน 2561) หนา้ 258-
273 ISSN: 1685-6481; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

92 อาจารย์พรพรรณ โพธิ์ไกร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เทคนิค
การแพทย์ 

Suppressed de novo lipogenesis 
by plasma membrance citrate 
transporter inhibitor promotes 
apoptosis in HepG2 cells. 

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ FEBS 
openbio  ปี2561 ฉบับท่ี 8 วันที ่26 
เม.ย. 2561 ISSN: 2211-5463 

2561 15,000 1 

93 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรม
ทัศน์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี การหาลักษณะเฉพาะของสารประกอบ
บิสมัทวานาเดตที่สังเคราะห์ด้วย
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล และการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกริิยาทางแสง
ภายใต้แสงวสิิเบลิ 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (29-20 ก.ค. 
2561) ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ 
หน้า 75-83 

2561 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

94 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรม
ทัศน์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี การสังเคราะห์บสิมัทวานาเดตด้วย
กระบวนการรังสีไมโครเวฟและการ
ประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกริิยาทางแสง
ภายใต้แสงวสิิเบลิ 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (29-20 ก.ค. 
2561) ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ 
หน้า 84-92 

2561 1,000 0.2 

95 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรม
ทัศน์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี Characterization of BiOX (X = Cl, 
Br and I) Nanoplates Synthesized 
by Microwaving through 
Surfactant-Free Solutions and 
Their Photocatalytic Performance. 

Russian Journal of Physical 
Chemistry A. Vol.92 No.11, 
pp.2289-2295 ปี 2018 (Scopus) 

2561 15,000 1 

96 อาจารย์ ดร.กรกฎ เพ็ชร์
หัสณะโยธิน 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี การเตรียมและการตรวจสอบลักษณะ
สมบัติของเจลเมทลิ 2-อะมิโนเบนโซเอต 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.
ธัญบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 1 (2018) มกราคม-
มิถุนายน 2561 หน้า 13-27 ISSN: 
2229-1547 TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

97 อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ คางคำ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี การดูดซบัฟอสเฟตในสารละลายดว้ยตัว
ดูดซับจากแร่โดโลไมต์และแร่ดินขาวปรับ
สภาพ 

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.บา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีู่
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” ครั้งท่ี 1 ณ 
โรงแรมเอสดี อเวนิว วันท่ี 19-20 ก.ค. 
2561 
 
 

2561 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

98 อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ว
วิเชียร 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

จุลชีววิทยา Cryptotrichosporon siamense sp. 
nov., a ballistoconidium- forming 
yeast species in Trichosporonales 
isolated in Thailand. 

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology ปี 
2561 ฉบับท่ี 68(8) หน้า 2473-2477 
doi: 10.1099/ijsem.0.002858 

2561 15,000 1 

99 อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีววิทยา (ค.บ.5
ปี) 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรูเ้ชิงปฏิบัติการแบบร่วมมือดว้ย
เทคนิคจิ๊กซอว ์

ครุศาสตรส์าร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561) ISSN: 1906-117X 
หน้า 229-244 

2561 5,000 0.8 

100 อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีววิทยา (ค.บ.5
ปี) 

The Multimedia Technologies in 
Genetics. 

PROCEEDINGS 2nd International 
Conference on Media Studies 2018. 
at University Utara Malaysia, Sintok, 
Malaysia. 29 Aug. - 1 Sep. 2018 

2561 2,000 0.4 

101 อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีววิทยา Antibacterial activity against 
Propionibacterium acnes of 
Lysiphyllum strychnifolium (Craib) 
A. Schmitz leaves extract 
products. 

The International Conference of 
Pharmaceutical Sciences and 
Medicines 2018 (ICPAM 2018); 
Burapha University, Chonburi, 
Thailand.  (3 August 2018) 

2561 2,000 0.4 

102 อาจารย์อังสุมา แก้วคต วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกษตรและ
เทคโนโลยีการเก

ษตร 

การตรวจพบเชื้อลิสเทอเรียในเนื้อสุกร 
โดยวิธีปฏิกริิยาลูกโซ่พอลเิมอเรส 

วารสารวิจัยและส่งเสรมิวิชาการเกษตร ปีท่ี 
35 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ 2) พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 หน้า 371-378  
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ ISSN: 0125-8850; 
TCI กลุ่ม 1 
 

2561 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

103 อาจารย์เพญ็แข รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร ์ การขยายพันธุ์และการใช้แพกโคลบิวท
ราซอลเพื่อการผลิตม่วงไตรบุญเปน็ไม้
กระถาง 

วารสาร “แก่นเกษตร” ปีท่ี 46 ฉบับท่ี 4 
(กรกฎาคม-สิงหาคม 2561) หนา้ 699-
708 ISSN: 0125-0485; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

104 ผศ.เกษม กมลชัยพิสิฐ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทัลมเีดีย 

การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 
มิติ เพื่อส่งเสริมการออมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา “วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” 
(NCST) วันท่ี 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ 
โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ  หน้า 
110-120 

2561 1,000 0.2 

105 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศริิ
รัตน ์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทัลมเีดีย 

การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 
มิติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง สำหรับนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี  

วารสารสถาบันวิจยัและพัฒนา มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (ม.ค.-
มิ.ย. 2561) ISSN:2465-4523 

2561 1,000 0 

106 อาจารย์กวินชัย ต้องตรง
ทรัพย ์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการ

ผลิต 

การศึกษาสีของผนังและสีของแสงเทียม
จากหลอดแอลอีดี T8 ที่มผีลต่อการผลิต
พลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์  

วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 
3 (กันยายน-ธันวาคม 2561) หน้า1317-
1329 ISSN: 2351-0781; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

107 อาจารย์พรชัย พรหฤทัย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรมการ
ผลิตและ

ออกแบบแม่พิมพ์ 

การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องปรับอากาศด้วยชุดระบายความ
ร้อนท่ีคอนเดนเซอร์  

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายใต้หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น (29-20 ก.ค. 
2561) ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพ 
หน้า 446-451 

2561 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

108 อาจารย์ดุษฎี เทิดบารม ี วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

การพัฒนาทักษะ ER-DIAGRAM : 
การศึกษาความสัมพันธ์ 

วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตาน ีปีท่ี 29 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561) หน้า 13-24 ISSN: 
0857-1791; TCI กลุม่ 1 

2561 5,000 0.8 

109 อาจารย์พิชญาภา อัตตโนรักษ ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การแพทย์แผน
ไทย 

ผลการสอนสุขศึกษาประกอบใบความรู้
ในการต้มยาสมุนไพร 

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561), หน้า 
31-39, ISSN: 1513-9980 ; TCI กลุ่ม 
2 

2561 2,000 0.6 

110 อาจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีววิทยา การคัดแยกแบคทีเรียทีผ่ลติกรดแลคติก
จากอาสาสมัครคนไทยที่มสีุขภาพดีโดย
วิธีไม้ป้ายลำคอ 

วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปทีี ่24 
ฉบับท่ี 3 กรกฏาคม-กันยายน 2561 หน้า 
378-391 ISSN: 1685-1412 

2561 5,000 0.8 

111 อาจารย์นพณัช พวงมาล ี วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การจัดการ
อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ี

อิทธิพลของแรงกระทำความเร็วผวิสัมผสั
ที่มีต่อพฤติกรรมการสึกหรอของพอลิเอ
ทิลีนชนิดน้ำหนักโมเลกลุสูง ภายใต้การ
ลื่นไถลแบบแห้ง 

การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุต
สาห การ ประจำปี พ.ศ.2561 ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี(23-26 ก.ค. 
2561) 

2561 1,000 0.2 

112 อาจารย์นพณัช พวงมาล ี วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การจัดการ
อุตสาหกรรมและ

เทคโนโลย ี

Influence of SiO2 Micro-Particles 
on Microstructure, Mechanical 
Properties and Wear Resistance of 
UHMWPE Based Composite under 
Dry Sliding Friction. 

Key Engineering Materials. 
ISSN:1662-9795 Vol.769, pp.152-
157 ,  Doi: 
10.4028/www.scientific.net/KEM.76
9.152  Published Online: 27 April 
2018 

2561 15,000 1 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

113 อาจารย์พรชัย พรหฤทัย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรมการ
ผลิตและ

ออกแบบแม่พิมพ์ 

The Study of Syphon and Applied 
in Hydroelectricity Power 
Production. 

International Journal of Mechanical 
Engineering and Robotics Research. 
Vol.7, No.6, November 2018, 
P.684-388 ; ISSN: 2278-0149 
(Scopus Q4) 

2561 15,000 1 

114 อาจารย์พิชญาภา อัตตโนรักษ ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

การแพทย์แผน
ไทย 

Efficacy of Thai Traditional 
Medicines on Stress among 
University Students 

วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการ
สุขภาพ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม-
ธันวาคม 2561) หน้า 157-163 
ISSN:1905-3460; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

115 อาจารย์จาริวัฒน ์ศิริอินทร ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ชีววิทยา การศึกษาฤทธ์ิของน้ำสกัดชีวภาพต่อ
ระยะพักตัวของเห็ดนางนวลสีชมพู 
Pleurotus flabellatus 

การประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 3 วันท่ี 
18-19 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม
อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ช้ัน 2 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์
พระนครศรีอยุธยา หันตรา ISSN : 978-
974-625-833-3 หน้า 459-466 

2562 1,000 0.2 

116 อาจารย์หทัยรัก ตุงคะเสน วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

  ชีววิทยา  (ค.บ.
5 ปี) 

Protein analysis and instruction 
media 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Inter-
University Centre Dubrovnik 
Conference (IUC), 3-5 Sep. 2018 , 
Dubrovnik Croatia. ISSN:2651-1037 
P.155-159  
 
 

2561 2,000 0.4 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

117 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศริิ
รัตน ์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แอนิเมชั่นและ
ดจิิทัลมเีดีย 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้่าน
เครือข่ายสังคมแบบ Big Six Skills ที่มี
ต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนิสิตระดับปรญิญาตร ี

วารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกล
เชิงนวัตกรรม ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561) หน้า 218-232 
ISSN:2287-0326; TCI กลุ่ม1 

2561 5,000 0.8 

118 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศริิ
รัตน ์

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทัลมเีดีย 

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำลอง
สถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบน
อุปกรณ์เคลื่อนที ่

วารสาร ครุศาสตร์สาร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) หนา้ 97-
114 ISSN:1906-117X; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

119 อาจารย์เธียรธาดา หริัญญะ
ชาติธาดา 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทัลมเีดีย 

Design of The 3D Lucky Mascot 
for Representing Samut Prakan 
Identity 

The SIBR 2019 Tokyo Conference 
on Interdisciplinary Business & 
Economics Research (January 10-11, 
2019) ณ โรงแรม MyStays 
Ochanomizu, Tokyo, Japan วารสาร 
SIBR Conference on Interdisciplinary 
Business & Economics Research ปีท่ี 
8 ฉบับท่ี 1 ISSN:2223-5078  

2562 2,000 0.4 

120 ผศ.ดร.สรุิยา พันธ์โกศล วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรม
พลังงาน 

Gibbs energy additivity 
approaches in estimation surface 
tension of fatty acids 

Journal of Physics: Conference Series 
ฉบับท่ี 1144 (2018) 012177, 
ISSN:17426588,17426596  doi: 
1088/1742-
6596/1144/1/012177 (IOP 
Publishing) 
 

2561 15,000 1 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

121 ผศ.ดร.สรุิยา พันธ์โกศล วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรม
พลังงาน 

Gibbs energy additivity 
approaches in estimation of 
density of fatty 

Journal of Physics: Conference Series 
ฉบับท่ี 1144 (2018) 012187, 
ISSN:17426588,17426596  doi: 
1088/1742-
6596/1144/1/012187 (IOP 
Publishing) 

2561 15,000 1 

122 ผศ.ดร.สรุิยา พันธ์โกศล วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรม
พลังงาน 

Correlation of isentropic 
compressibility of biodiesel to its 
saponification number and iodine 
value 

Journal of Physics: Conference Series 
ฉบับท่ี 1144 (2018) 012005, 
ISSN:17426588,17426596  doi: 
1088/1742-
6596/1144/1/012005 (IOP 
Publishing) 

2561 15,000 1 

123 ผศ.ดร.สรุิยา พันธ์โกศล วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรม
พลังงาน 

Correlations of dynamics viscosity 
and kinematic viscosity of fatty 
acid from Gibbs energy additivity 

Journal of Physics: Conference Series 
ฉบับท่ี 1144 (2018) 012184, 
ISSN:17426588,17426596  doi: 
1088/1742-
6596/1144/1/012184 (IOP 
Publishing) 

2561 15,000 1 

124 ผศ.ดร.สรุิยา พันธ์โกศล  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศกรรมพลังงาน Effects of Temperature and Time 
on Fuel Properties of Palm 
Biodiesel Stored 

วารสารเกษตรพระวรุณ ปีท่ี 15 ฉบับพิเศษ 
1  (พฤษภาคม 2561) ISSN:1685-
8379; หน้า 77-83; TCI กลุม่ 1 
 
 

2561 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

125 อาจารย์นทวีร์ ไชยจำ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิศวกรรมไฟฟ้า
เครื่องกลการ

ผลิต 

The Design and Development of 
Double-Axis Sun Tracking Solar 
Cells. 

The SIBR 2019 Tokyo Conference 
on Interdisciplinary Business & 
Economics Research (January 10-11, 
2019) ณ โรงแรม MyStays 
Ochanomizu, Tokyo, Japan วารสาร 
SIBR Conference on Interdisciplinary 
Business & Economics Research ปีท่ี 
8 ฉบับท่ี 1 ISSN:2223-5078  

2562 2,000 0.4 

126 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

การออกแบบผลติภณัฑผ์้าใยบัวร่วมสมัย
เพื่อการตกแต่งภายในท่ีอยู่อาศัย : 
กรณีศึกษาวสิาหกิจชุมชนกลุม่หัตถกรรม
ผ้าไหม ชุมชนวัดหิรญัรูจี เขตธนบรุี 

วารสาร รมยสาร ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน - ธันวาคม 2561) หนา้ 317-
335  ISSN:1686-0101; TCI กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 

127 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

The Development of Wickerwork 
Cushions Product from Lesser 
Reedmace for Using in Residence 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 
5th Rajabhat University National & 
International Research and Academic 
Conference , 2-5 December 2018, 
Phetchaburi Rajabhat University, 
Phetchaburi, Thailand. หน้า 347-351 

2561 2,000 0.4 

128 อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ขนมไทยเพือ่การ
ส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บกพร่องทาง
สายตาด้วยระบบการพมิพ์สกรีน 

วารสาร รมยสาร ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน - ธันวาคม 2561) หนา้ 445-
463 ISSN:1686-0101; TCI กลุ่ม 1 
 
 

2561 5,000 0.8 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

129 อาจารย์วงศ์ทอง เขียนวงศ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

การศึกษาและพัฒนาผนังจากซังขา้วเพื่อ
การอยู่อาศัย 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
"ราชภัฏวิจัยครั้งท่ี 5" วันท่ี 1-5 ธันวาคม 
2561 ณ ม.ราชภัฏเพชรบุรี หน้า 560-
564 

2561 1,000 0.2 

130 อาจารย์ ดร.กัมปนาท คูศริิ
รัตน ์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

แอนิเมชั่นและ
ดิจิทัลมเีดีย 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงรุกรว่มกับ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ รายวิชาการตัด
ต่อวีดิทัศน์และเสยีง เพื่อส่งเสริมการ
ทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาตริาชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งท่ี 
7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล
สังคมไทยยั่งยืน" วันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 

2562 1,000 0.2 

131 อาจารย์อังสุมา แก้วคต วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกษตรและ
เทคโนโลยีการเก

ษตร 

ผลของการทดแทนมันหมูด้วยพรอีิมัลชัน
ของเจลแป้งบุกผสมน้ำมันรำข้าวตอ่
คุณภาพทางเคมีและคุณภาพระหว่างการ
เก็บรักษากุนเชียง 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
ระดับชาติ ราชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 5 วนัท่ี 2-5 
ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

2561 1,000 0.2 

132 อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตร ี วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การปรับปรุงประสิทธิภาพสมดลุ
กระบวนการตัดเสื้อยืดคอกลมผ้าพื้น
โรงงานกรณีศึกษา  

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
ISSN: 1513-9980 หน้า 13-25; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 2,000 0.6 

133 อาจารย์วรพนธ์ ชีววรนนท์ตร ี วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

วิธีฮิวริสติกสำหรับการจัดเส้นทาง
พาหนะเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง 
กรณีศึกษา: บริษัทผ้าม่าน  

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561) 
ISSN: 1513-9980 หน้า 76-90; TCI 
กลุ่ม 2 
 
 

2561 2,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

134 ผศ.ดร.ปฏิวิทย ์ลอยพิมาย วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

Natural colorant from black rice 
bran improves functional 
properties and consumer 
acceptability.   

Pakistan Journal of Nutrition. 18(6): 
p.587-594 (May 2019) ISSN 1680-
5194, DOI: 
10.3923/pjn.2019.587.594 ; 
[Scopus/ Scimago Journal & Country 
Rank]   

2562 15,000 1 

135 อาจารย์ ดร.สุนทรยีา กาละ
วงศ์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการชักนำรากในหลอด
ทดลอง และการออกปลูกของต้นกล็อกซิ
เนีย (Sinningia speciosa).  

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร ์ปีท่ี 6 
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม 2562) หน้า 
19-29 ISSN: 2351-0846; TCI กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 

136 อาจารย์นฤวรรณ ภัทรพงศ์
ดิลก 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี Natural Indicator for Acid-Base 
Titration from Thai Yellow Flower 
Extracts.   

International Journal of Chemical 
Engineering and Applications. 10(1), 
February 2019: p.24-28 ISSN 
2010-0221, DOI: 
10.18178/ijcea.2019.10.1.734 ; 
[Scopus/ SciFinder]  

2562 15,000 1 

137 อาจารย์ศริิพร ทิพย์สิงห ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

จุลชีววิทยา การคัดเลือกบาซลิลสัที่ผลิตแบคเทอริ
โอซินต้านเชื้อก่อโรคปลาจากอาหารหมัก
และการศึกษาคุณสมบตัิเบื้องต้นของแบ
คเทอริโอซิน.  

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ (JSTEL) ปีท่ี 
10 ฉบับท่ี 1 (2562) หน้า 1-13 ISSN 
1906-9790; TCI กลุม่ 1  

2562 5,000 0.8 

138 อาจารย์ศริิพร ทิพย์สิงห ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

จุลชีววิทยา ประสิทธิภาพของ Bacillus spp. จาก
ดินจอมปลวกในการต้านรา 
Pestalotiopsis sp. สาเหตุของโรคผล
เน่าในฝรั่ง.  

Veridian E-Journal, Science and 
Technology Silpakorn University สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 
2 (มีนาคม-เมษายน 2562) หน้า 1-13 
ISSN 2408-1248; TCI กลุม่ 2  

2562 3,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

139 อาจารย์ภคัจุฑานันท์ สมมุ่ง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

สาธารณสุข
ศาสตร ์

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วย
ตนเองที่บ้านต่อพฤติกรรมการออกกำลัง
กายและสมรรถภาพทางกายของ
ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

วารสารสุขศึกษา คณะสาธารสุข ม.มหิดล ปี
ที ่42 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2562) หน้า 43-54 ISSN: 0125-
0744; TCI กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 

140 ผศ.ดร.อรณุ ชาญชัยเชาว์
วิวัฒน์ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

จุลชีววิทยา มาตรฐานผลติภณัฑ์อาหารชุมชน วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรยีนรู้ ปทีี ่10 
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) หน้า 
137-149 ISSN.1906-9790; TCI กลุ่ม 
1 

2562 5,000 0.8 

141 ผศ.ดร.รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

จุลชีววิทยา Candida xylosifermentans sp.nov., 
a d-xylose-fermenting yeast 
species isolated in Thailand. 

International Journal of Systematic 
and Evolutionary Microbiology. 5 
June 2019 (DOI. 
10.1099/ijsem.0.003505) 
ISSN.1466-5026 

2562 15,000 1 

142 ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี  Corrosion Inhibition and 
Adsorption Mechanism of Eugenol 
on Copper in HCl Medium 

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF 
MATERIALS PROTECTION, 2019, 
Vol.55, No.1, pp.187-194. ISSN: 
2070-2051 Impact Factor 0.681 
(Springer Link) 

2562 15,000 1 

143 ผศ.ดร.อาทิตยา สามณฑา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี ปัจจัยของอุณหภมูิต่อประสิทธิภาพของยู
เจนอล สาํหรับการยับยั้งการกดักร่อน
ของโลหะทองแดง 

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. ปี 
2019, ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 1 หนา้165-171 
ISSN.1905-3193; TCI กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 



   
 

 

 130 
        

 

ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

144 อาจารย์ ดร.สภุาภรณ์ คางคำ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เคม ี ผลของตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ชนดิ FAU 
BEA และ MFI ต่อการแตกตัวเชิงเร่ง
ปฏิกิริยาของอะครลิิก (Effect of FAU-, 
BEA-and MFI-type Zeolite 
Catalysts on the Catalytic Cracking 
of Acrylic) 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 
5 (กันยายน-ตลุาคม 2562) หนา้ 792-
806 ISSN: 0858-4435; TCI กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 

145 อาจารย์นวพร หงส์พันธุ ์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการ

อาหาร 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ขนมอาลัวจากแป้ง
ข้าวไรซ์เบอร์รี ่

วารสารวิทยาศาสตร์บรูพา ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 
2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2562) หน้า 
782-794 ISSN: 2351-0781; TCI 
กลุ่ม 1 

2562 5,000 0.8 

146 ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน ์ วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

การออกแบบบรรจภุัณฑ์เสริม
ภาพลักษณผ์ลิตภณัฑ์จากฟางข้าว
สำหรับผลติภณัฑผ์ลไม้แช่อิ่ม 
กรณีศึกษา: ชุมชนสี่แยกบ้านแขก แขวง
หิรัญรจูี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

วารสารสารสนเทศ สำนักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 หน้า 35-44 
ISSN.1513-7015; TCI กลุ่ม 2 

2561 3,000 0.6 

147 ผศ.นิธิศ ปุณธนกรภัทร ์ วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
ด้วยการศึกษางาน กรณีศึกษา
โรงงานผลติเครื่องเรือน 

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
หน้าท่ี 35-46 ISSN.1513-9980; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 3,000 0.6 

148 อาจารย์ฉมาธร กุยศรีกลุ วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้า กรณีศึกษา
ร้านค้าปลีก AAA 

วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ปีท่ี 18 
ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
หน้าท่ี 26-34 ISSN.1513-9980; TCI 
กลุ่ม 2 

2561 3,000 0.6 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

149 อาจารย์ฉมาธร กุยศรีกลุ วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

การพัฒนากระบวนการจัดการสินค้าคง
คลังของร้านค้าปลีก 

วารสารวิชาการ เทคโนโลยี พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561), หน้าท่ี 1-14, 
ISSN.2392-5701; TCI กลุ่ม 2   

2561 3,000 0.6 

150 อาจารย์เพญ็แข รุ่งเรือง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกษตรศาสตร ์ การขยายพันธ์ุมะละกอ (Carica 
papaya L.) สายพันธ์ุฮอลแลนด์ใน
สภาพปลอดเชื้อ 

วารสารแก่นเกษตร ปีท่ี 47 ฉบับที ่3 
พฤษภาคม-มิถุนายน 2562 หน้า 459-
466 ISSN: 0125-0485 ; TCI กลุ่ม 1 
  

2562 5,000 0.8 

151 อาจารย์อังสุมา แก้วคต วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เกษตรและ
เทคโนโลยีการเก

ษตร 

การตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในเนือ้ไก่
จากตลาดสดและซูเปอรม์าเกต็โดยวิธี
ปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส 

วารสารแก่นเกษตร ปีท่ี 47 ฉบับพิเศษ 
เดือนมิถุนายน 2562 หนา้ 295 ISSN: 
0125-0485 ; TCI กลุ่ม 1 
  

2562 5,000 0.8 

152 ผศ.เกศริน มีมล วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ฟิสิกส ์ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การถ่ายทอดลกัษณะ
ทางพันธุกรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนวัดราชโอรส 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกม 

การประชุมวิชาการระดับชาตสิวนดุสิต 
2019 ครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนา
คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลติ ส่งเสริม
เศรษฐกิจด้วยงานวิจยั” วันท่ี 14 มิถุนายน 
2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสติ 

2562 1,500 0.2 

153 ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชญิ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ฟิสิกส ์ คุณลักษณะความเป็นครู และความพึง
พอใจต่อการจัดการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในรายวิชาฝึกทักษะวิชาชีพครู 
1 ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์คณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ที ่15 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน วันท่ี 6-7 ธันวาคม 2561 

2562 1,500 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

154 ผศ.ทิพย์วรรณ หงกะเชญิ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ฟิสิกส ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยใช้การ
จัดการ เรียนรู้แบบสรา้งสรรค์เป็นฐาน 
(CLB)  

การประชุมวิชาการระดับชาตสิวนดุสิต 
2019 ครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนา
คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลติ ส่งเสริม
เศรษฐกิจด้วยงานวิจยั” วันท่ี 14 มิถุนายน 
2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสติ 

2562 1,500 0.2 

155 ว่าท่ีร้อยตรี อาจารย์อนุวัฒน์ 
หัสด ี

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

ฟิสิกส ์ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุม่
ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนอุบลรตั
นราชกัญญาราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาตสิวนดุสิต 
2019 ครั้งท่ี 4 “ศาสตร์พระราชา พัฒนา
คุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลติ ส่งเสริม
เศรษฐกิจด้วยงานวิจยั” วันท่ี 14 มิถุนายน 
2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ม.สวนดุสติ 

2562 1,500 0.2 

156 อาจารย์พรทิพย ์เหลียว
ตระกลู 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

วารสารวิทยาการจดัการปริทัศน ์มรภ.เทพ
สตรี  ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2561) หน้า 80-93 ISSN: 1906-
8824; TCI กลุ่ม 2 

2561 3,000 0.6 

157 อาจารย์พรทิพย ์เหลียว
ตระกลู 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

การสื่อสาร 

A SEMANTIC WEB SERVICE 
RETRIEVAL APPROACH THAT 
COMBINES SEMANTIC MATCHING 
WITH QUALITY OF SERVICE 
MATCHING 

International Symposium on Theory 
and Practice in IT, Engineering & 
Applied Sciences (TPIEA 2018) ณ 
เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันท่ี 22-23 
กุมภาพันธ ์2561  
 

2561 3,000 0.4 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

158 ผศ.วงศ์ทอง เขียนวงศ์ วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

ผลของการออกแบบบรรจุภณัฑ์กล้วย
กรอบทุ่งทอง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน ต.จรเข้สามพัน อ.อู่
ทอง จ.สุพรรณบรุ ี

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 1,500 0.2 

159 
 

ผศ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน ์ วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

The Design and Development of 
Shrimp Paste Packaging Case 
Study: Samut Sakhon Shrimp 
Paste Producer Cooperative 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งที ่3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 3,000 0.4 

160 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณ
อ่อน 

วิศวกรรมศาสต
ร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสา

หกรรม 

The Effects of Graphic Design with 
Local Cultural Symbols on 
Processed Food Packaging 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ด้านวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี 
2562 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 ณ คณะ
วิทยาการจัดการ มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2562 3,000 0.4 

161 ผศ.ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ ์ วิทยาลัยการ
ดนตร ี

ดนตรไีทย การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมครดูนตรีไทย
เพื่อเสรมิสร้างทักษะการปฏบิัติบทเพลง
ตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย 

ครุศาสตรส์าร ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
มิถุนายน 2561) ISSN: 1906-117X 
หน้า 173-196 

2561 5,000 0.8 

162 ผศ.เอกชัย พุหิรญั วิทยาลัยการ
ดนตร ี

ดนตรตีะวันตก นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณ์และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบรุี  

การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS 
ครั้งท่ี 8 วันท่ี 22 มิ.ย. 2561 ณ 
หอประชุม มรภ.นครปฐม จ.นครปฐม 

2561 1,000 0.2 
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ลำดับ ผู้เขียน/เจ้าของผลงาน คณะ สาขาวิชา ชื่อบทความทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 
(พ.ศ.) 

ค่าตอบแทนการ
เผยแพร่ฯ 

ระดับค่า
คะแนน 

163 ผศ.สุธี จันทรศ์ร ี วิทยาลัยการ
ดนตร ี

ดนตรไีทย ไทดำ : พลวัตวัฒนธรรมกับการธำรงอัต
ลักษณ์ชาติพันธ์ุผ่านดนตร ี

วารสารภาษาและวัฒนธรรม สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหดิล ปีท่ี 
37 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 
หน้า 97-116  ISSN.0125-6424; TCI 
กลุ่ม 1 

2561 5,000 0.8 
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สรุปสถิติผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ ที่ได้รับค่าตอบแทนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖2 
 

คณะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 

จำนวนผลงาน (เรื่อง) จำนวนผลงาน (เรื่อง) จำนวนผลงาน (เรื่อง) จำนวนผลงาน (เรื่อง) 

คณะครุศาสตร์ ๕ ๕ ๙ 26 

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

๑๑ ๓๐ 

๒๘ 

30 

คณะวิทยาการจัดการ ๖ ๒๐ ๒๔ 34 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๒ ๗๒ ๘๘ 70 

วิทยาลัยการดนตรี ๑ ๑ ๖ 3 

รวม ๖๕ ๑๒๘ ๑๕๕ 163 
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0102030405060708090

ปีงบประมา
ณ 2   

ปีงบประมา
ณ 2  0

ปีงบประมา
ณ 2  1

ปีงบประมา
ณ 2  2

คณะครุศาสตร์ 5 5 9 26

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

11 30 28 30

คณะวิทยาการจัดการ 6 20 24 34

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 72 88 70

วิทยาลัยการดนตรี 1 1 6 3

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ที่ไ

ด้ร
ับก

าร
ตีพ

ิมพ
์เผ

ยแ
พร

่ 

กรา แสดงจ านวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ของแต่ละคณะ

ของปีงบประมาณ 255  - 2562  
ข้อมูล ณ วันที่   ตุลาคม 255  – ปัจจุบัน (   กันยายน 2562)
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0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ปีงบประมาณ 2   ปีงบประมาณ 2  0 ปีงบประมาณ 2  1 ปีงบประมาณ 2  2
0.2 19 38 11 50

0.4 2 20 29 21

0.6 26 20 18 31

0.8 9 34 28 44

1 7 11 48 15

จ า
นว

นผ
ลง

าน
ทีไ่

ดร้
ับก

าร
ตพี

มิพ
เ์ผ

ยแ
พร

่ 
กรา แสดงจ านวนคา่น้ าหนกัผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค ์

ที่ได้รับการตพีมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ และระดับนานาชาติ
ของปีงบประมาณ 255  - 2562 

ข้อมูล ณ วันที่   ตุลาคม 255  – ปัจจุบัน (   กันยายน 2562)
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ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้  
๐.๒ -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔ -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่    

ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. ฯหรือระเบียบ กกอ.  ตามสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นบัแต่วันที่ออกประกาศ   

   -  ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
๐.๖ -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
๐.๘ -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบ กกอ. ตาม

สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่๑  

  ๑.๐ -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอื  
ระเบียบ กกอ.   

                     ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - ตำรา/หนังสือ/งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว – ตำรา/หนังสือ/งานแปลที่ผ่านการ 
                     พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิขาการแล้วแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา



๑๔๑ 

 

 

 

          

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการจริยธรรมในมนุษย์ 
 

 เนื่องจากในปัจจุบันมีโครงการวิจัยในมนุษย์ ดำเนินการเป็นจำนวนมากขึ้นเพ่ือให้สิทธิของอาสาสมัครผู้เข้าร่วม
การวิจัย ได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ ด้วยเหตุนี้ จึงต้องจัดระบบ การควบคุมและกำกับการวิจัยในมนุษย์ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความเป็นมนุษย์ของอาสาสมัคร และสอดคล้องกับแนวทางการทำ
วิจัยในมนุษย์ของประเทศและนานาชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงได้จัดตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำสถาบัน เพ่ือทำหน้าที่ พิจารณาและทบทวน ด้านจริยธรรมของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมนุษย์ ตลอดจนการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองศักดิ์ศรีสิทธิ  ความปลอดภัยและความ
เป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัย ตามหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, 
Declaration of Helsinki, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human 
Subjects (CIOMS), International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ 
ICH GCP Guidelines ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลในประเทศไทย 

 
 

 



๑๔๒ 

 

 

 

          

  รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
โครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

๑. การพิจารณารับรองจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ดำเนินการเปิดรับยื่นโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณารับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน (เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒) มีโครงการที่ยื่นเข้ามาทั้งสิ้น 56
โครงการ แบ่งตามรูปแบบการพิจารณา ดังนี้ 

รูปแบบการพิจารณา จำนวน (โครงการ) 
แบบยกเว้นการพิจารณา (Exemption)   ๒ 
แบบเร่งด่วน (Expedited Review) 42 
แบบคณะกรรมการเต็มชุด (Full Board Review) 12 

รวม 56 
  

๒. สถานะโครงการวิจัย 

สถานะโครงการวิจัย จำนวน (โครงการ) 
โครงการวิจัยที่ได้รับยกเว้นการพิจารณา (Exemption)   2 
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและแก้ไข 8 
โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและอยู่ระว่างการดำเนินการวิจัย  34 
โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นและแจ้งปิดโครงการ  9 
โครงการวิจัยที่แจ้งถอนก่อนการรับรองจริยธรรม 3 

รวม 56 
 

๓. การเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้เก็บค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน (เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑)  มีรายละเอียดดังนี้ 

โครงการวิจัยสำหรับบุคคลภายใน โครงการละ ๕๐๐ บาท และบุคคลภายนอก โครงการละ ๕ ๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นฯ สำหรับโครงการตัวอย่างที่ใช้ในการฝึกอบรม เมื่อวันพุธที่ ๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ  ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น ๕  อาคาร ๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จำนวน ๓ โครงการ 
 



๑๔๓ 

 

 

 

          

 

๔. งบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการโครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปี งบประมาณ 

๒๕๖๑  

 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ดำเนินโครงการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปัจจุบัน (เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) ได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์มาแล้วจำนวน  ๙ ครั้ง โดยมีงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น  จำนวน ๑๓๘,๒๖๖ บาท มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ประชุม 
(ประจำเดือน/พ.ศ.) 

ค่า 
ตอบแทน 
(บาท) 

ค่า        
ใช้สอย
(บาท) 

ค่า     
วัสดุ

(บาท) 

ค่า  
สาธารณูปโภค

(บาท) 

หมายเหตุ 

ตุลาคม พ.ศ. 2560 8,200 1,725 - - ประชุมวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 3,200 - - - งดการเว้นประชุม เนื่องจากมี
เฉพาะโครงการแบบเร่งด่วน  

ธันวาคม พ.ศ. 2560 10,600 1,725 - - ประชุมวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 

มกราคม พ.ศ. 2561 12,200 1,725 - - ประชุมวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 19,000 1,725 - 119 ประชุมวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มีนาคม พ.ศ. 2561  8,400 1,725 -  ประชุมวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

เมษายน พ.ศ. 2561 - - - - งดเว้นการประชุม เนื่องจาก
สิ้นสุดโครงการครึ่งปีแรก และ
สรุปผลการดำเนินโครงการ 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 13,000 1,725 - - ประชุมวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 

ประเภทบุคคลที่ย่ืน  การเก็บค่าธรรมเนียม
ต่อโครงการ (บาท) 

จำนวนโครงการ 
(โครงการ) 

รวมค่าธรรมเนียมที่เก็บ 
(บาท) 

บุคคลภายใน (อาจารย์) ๕๐๐ ๑๗ ๘ ๕๐๐ 
บุคคลภายใน (นักศึกษา) ๕๐๐ ๒๓ ๑๑ ๕๐๐ 
บุคคลภายนอก ๕ ๐๐๐ ๔ ๒๐ ๐๐๐ 

รวม - ๔๔ ๔๐,๐๐๐ 



๑๔๔ 

 

 

 

          

ประชุม 
(ประจำเดือน/พ.ศ.) 

ค่า 
ตอบแทน 
(บาท) 

ค่า        
ใช้สอย
(บาท) 

ค่า     
วัสดุ

(บาท) 

ค่า  
สาธารณูปโภค

(บาท) 

หมายเหตุ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 14,600 1,725 - 265 ประชุมวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

กรกฏาคม พ.ศ. 2561 18,200 1,725 - - ประชุมวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๗,๖๐๐ 1,725 ๗ ๐๐๐ ๓๕๗ ประชุมวันที่ ๓ กันยายนพ.ศ. 
๒๕๖๑ 

รวม (บาท) 1๑๕,๐00 1๕,๕๒๕ ๗,๐๐๐ ๗๔๑ - 
 



๑๔๕ 

 

 

 

          

๕. สรุปผลการประเมินการบริหารงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ลำดับ รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
๑.  ห้องสำนั กงาน  ห้ อง ๖๑๐๖ ชั้น  ๑๐ 

อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ 
มีความเหมาะสมและพร้อมให้บริการ  

๒.  คณะกรรมการฯ คุณสมบัติและจำนวน
เป็นไปตามวิธีการดำเนินการมาตรฐาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
Standard Operating Procedures (SOP) 

มีคุณสมบัติ และจำนวนเป็นไปตาม 
(SOP)  

เ นื่ อ ง ด้ ว ย มี จ ำ น ว น
โค รงก ารวิ จั ย เพ่ิ ม เป็ น
จำนวนมากขึ้น จึงควรสรร
หาคณะกรรมการเพิ่ม 

๓.  เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ คุณสมบัติและ
จำนวนเป็นไปตามวิธีการดำเนินการ
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์  Standard Operating 
Procedures (SOP) 

มีคุณสมบัติและจำนวนเป็นไปตาม 
(SOP)  

เ นื่ อ ง ด้ ว ย มี จ ำ น ว น
โครงการวิจัย และภาระ
งานมากขึ้น จึงควรสรรหา
บุคลากรเพ่ิม 

๔.  เครื่องใช้สำนักงาน มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการฯ มีแผนใน
การบำรุงรักษาเครื่องใช้
ส ำ นั ก ง า น ใ ห้ ค ง
ประสิทธิภาพการใช้งาน
สูงสุด 

๕.  การจัดประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือ
พิจารณาจริยธรรมฯ 

มีความเหมาะสม ซึ่งจะจัดประชุมทุก
สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน 

- 

๖.  การฝึกอบรมคณะกรรมการฯ ควรมีการอบรมเพ่ิมเติม คณะกรรมการฯ ควรมี
การฝึกอบรมเพ่ือทบทวน
ความรู้ทุกปี และเพ่ือเป็น
การรักษาสภาพของคณะ
กรรมการฯ 

๗.  การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ยังไม่มีการตรวจเยี่ ยม  เนื่ องจาก
เกณ ฑ์ ก ารตรวจ เยี่ ย ม จ ะต้ อ งมี
โครงการพิจารณาแบบคณะกรรมการ
เต็มชุด เมื่อมีจำนวน ๕๐๐ โครงการ
ขึ้นไป 

- 

๘.  ประกาศและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการฯ 

ตามมติ ที่ ป ระชุ มคณ ะกรรมการ
จริยธรรมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 

เ พ่ื อ ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
งบประมาณรายจ่ายในการ



๑๔๖ 

 

 

 

          

ลำดับ รายการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑     มีมติ
ปรับแก้ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ประกาศการเก็บค่าธรรมเนียม
การยื่นฯ  และประกาศค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมฯ 
เป็นต้น 

ดำเนินงาน จึงมีมติเห็นควร
แก้ไขประกาศต่าง ๆ 

 



๑๔๗ 

 

 

 

          

โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์(ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์) 

โครงการ “ศูนย์สำรวจบ้านสมเด็จโพลล์” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสื่อมวลชนเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ผลของการสำรวจของทาง
ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์  ปัจจุบันในปีงบประมาณ 2561 มีการสำรวจความคิดเห็นจำนวน 15 เรื่อง 
ดังนี้ 

ชื่อเร่ือง หนังสือพิมพ์/Today Line/สำนกัข่าว/โทรทัศน์ ฉบับวันที่ 

1.เรื่องการให้บริการขอ
มอเตอรไ์ซค์รบัจ้างเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.หนังสือพิมพ์แนวหน้า  
2.หนังสือพิมพ์คมชดัลึก http://www.komchadluek.net 
3.หนังสือพิมพส์ยามรัฐ http://www.siamrath.co.th 
4.สถานโีทรทัศน ์Nation http://www.nationtv.tv 
5.สำนักข่าวไทย http://www.mcot.co.th 
6.สำนักข่าวกรมประชาสมัพันธ์ http://www.prd.co.th 
7.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 

ฉบับวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560 
ฉบับวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 
ฉบับวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 

2.การท่องเที่ยวใน 
ประเทศไทยของคน 
กรุงเทพมหานคร 

1.หนังสือพิมพ์คมชดัลึก 
2.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
3.สถานโีทรทัศน์ SpringNews http://www.springnews.co.th 
4.สำนักข่าวไทย http://www.mcot.co.th 
5.สำนักข่าว INN http://www.innnews.co.th 
6.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 

ฉบับวันท่ี 3 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 2 ธันวาคม 2560 

2.เรื่องการซื้อของ 
ฝากจากการ 
ท่องเที่ยวของคน 
กรุงเทพมหานคร 

1.สถานโีทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 http://news.ch7.com 
2.สถานโีทรทัศน์ SpringNews http://www.springnews.co.th 
3.สถานโีทรทัศน ์NewsTv http://www.newtv.co.th 
4.สถานโีทรทัศน ์PPTV http://www.pptvhd36.com 
5.สถานโีทรทัศน ์Thai PBS http://news.Thaipbs.or.th 
6.สำนักข่าวอิศรา http://www.isanews.org 
7.สำนักข่าวไทย http://www.mcot.co.th 
6.หนังสือพิมพ์คมชดัลึก 
7.หนังสือพิมพ์มติชน 
8.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 

4.พฤติกรรมของคน
กรุงเทพมหานครต่อเทศกาลปี
ใหม่ 2561 

1.สถานโีทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 7 http://news.ch7.com 
2.สำนักข่าวไทย http://www.mcot.co.th 
3.หนังสือพิมพ์มติชน 
4.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
5.หนังสือพิมพ์คมชดัลึก 
6.หนังสือพิมพ์ M2F 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
วันท่ี 28 ธันวาคม 2561 
ฉบับวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 



๑๔๘ 

 

 

 

          

ชื่อเร่ือง หนังสือพิมพ์/Today Line/สำนกัข่าว/โทรทัศน์ ฉบับวันที่ 

5.ความพึงพอใจผลงานของ
รัฐบาล 

1.สถานโีทรทัศน์ Nation http://www.nationtv.tv 
2.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com  
3.หนังสือพิมพ์คมชดัลึก 
4.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกจิ 
5.หนังสือพิมพ์มติชน 
6.หนังสือพิมพผ์ู้จัดการออนไลน ์
7.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
8.หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ 
9.หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
วันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 30 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ฉบับวันท่ี 1 มกราคม 2561 
ฉบับวันท่ี 2 มกราคม 2561 

6.ความพึงพอใจของผลงาน
ของผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร 

1.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 
2.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
3.หนังสือพิมพ์เดลินิวส ์

วันท่ี 4 มกราคม 2561 
ฉบับวันท่ี 4 มกราคม 2561 
ฉบับวันท่ี4,8,9 มกราคม 2561 
 

7.วันวาเลน์ไทน ์ 1.สถานโีทรทัศน ์Thai PBS http://news.Thaipbs.or.th 
2.สถานโีทรทัศน์ Truevision  http://www.tuervision.com 
3.เว็บไซต์ The Standard  http://thestanddara.co 
4.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
5.หนังสือพิมพส์ยามรัฐ 

วันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2561 
วันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2561 
วันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2561 
ฉบับวันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2561 
ฉบับวันท่ี 12 กุมภาพันธ ์2561 

8.การมีเพศสมัพันธ์ก่อนการ
แต่งงาน 

1.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 
2.สำนักข่าวไทย http://www.mcot.co.th 
3.หนังสือพิมพไ์ทยโพสต ์
4.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2561 
วันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2561 
ฉบับวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2561 
ฉบับวันที ่17 กุมภาพันธ ์2561 

9.การซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน ์

1.สถานโีทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 7 http://news.ch7.com 
2.สถานโีทรทัศน์ Thai PBS http://news.Thaipbs.or.th 
3.สถานโีทรทัศน์ VOICETV 
4.สถานโีทรทัศน์ NEWTV 
5.สถานโีทรทัศน์ PPTV 
6.เว็บไซต์ LINETODAY  http://today.line.me 
7.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 
8.หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ 

วันท่ี 9 มีนาคม 2561 
วันท่ี 9 มนีาคม 2561 
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 
ฉบับวันท่ี 9 มีนาคม 2561 

10.การแต่งกายชุดไทยหรือ
ชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทย 

1.เว็บไซต์ theworldnews http://theworlnews.net 
2.เว็บไซต์ smartnews มิติข่าว 90.5 www.smartbomb.co.th 
3.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 
4.สถานโีทรทัศน ์SpringNews http://www.springnews.co.th 
5.หนังสือพิมพผ์ู้จัดการออนไลน ์
6.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
วันท่ี 1 เมษายน 2561 
ฉบับวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
ฉบับวันท่ี 31 มีนาคม 2561 

http://prachatai.com/
http://news.thaipbs.or.th/
http://www.tuervision.com/
http://thestanddara.co/
http://prachatai.com/
http://www.mcot.co.th/
http://news.ch7.com/
http://news.thaipbs.or.th/
http://today.line.me/
http://prachatai.com/
http://theworlnews.net/
http://www.smartbomb.co.th/
http://prachatai.com/
http://www.springnews.co.th/
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ชื่อเร่ือง หนังสือพิมพ์/Today Line/สำนกัข่าว/โทรทัศน์ ฉบับวันที่ 

11.ปญัหาสุนัขและแมวจรจัด 1.เว็บไซต์ theworldnews http://theworlnews.net 
2.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 
3.หนังสือพิมพผ์ู้จัดการออนไลน ์
4.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
5.หนังสือพิมพส์ยามรัฐ 
 

วันท่ี 7 เมษายน 2561 
วันท่ี 7 เมษายน 2561 
ฉบับวันท่ี 7 เมษายน 2561 
ฉบับวันท่ี 7 เมษายน 2561 
ฉบับวันท่ี 10 เมษายน 2561 

12.นโยบายไทยแลนด์ 4.0 1.เว็บไซต์ theworldnews http://theworlnews.net 
2.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 
3.เว็บไซต์ LINETODAY  http://today.line.me 
4.สำนักข่าว INN http://www.innnews.co.th 
5.สถานโีทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รายการ NBT มีคำตอบ 
6.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

วันท่ี 6 พฤษภาคม 2561 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2561 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2561 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2561 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
วันท่ี 6 พฤษภาคม 2561 

13.สลากกินแบ่งรัฐบาลและ
การพนันหวยใต้ดินในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.รายการ NEWS round-UP  
2.สำนักข่าว INN http://www.innnews.co.th 
3.เว็บไซต์ประชาไท http://prachatai.com 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

14.ฟตุบอลโลก 2018 1.สำนักข่าวไทย http://prachatai.com 
2.เว็บไซต์ theworldnews http://theworlnews.net 
3.หนังสือพิมพ์โพสทูเดย ์
4.หนังสือพิมพไ์ทยรัฐ 
5.หนังสือพิมพ์คมชดัลึก 
6.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกจิ 
7.หนังสือพิมพผ์ู้จัดการออนไลน ์
8.หนังสือพิมพ์แนวหน้า 
9.หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ ์2561 
วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 8 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 

15.การปฏริูปตำรวจของ
ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.เว็บไซต์ LINETODAY  http://today.line.me 
2.หนังสือพิมพ์คมชดัลึก 
3.หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกจิ 
4.นิตยสารเนช่ันสุดสัปดาห ์

วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
ฉบับวันท่ี 18 มิถุนายน 2561 

http://theworlnews.net/
http://prachatai.com/
http://theworlnews.net/
http://prachatai.com/
http://today.line.me/
http://www.innnews.co.th/
http://www.innnews.co.th/
http://prachatai.com/
http://prachatai.com/
http://theworlnews.net/
http://today.line.me/
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ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย 
ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการต่อเนื่อง) 

1. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 – มิถุนายน 2561 
2. วัตถุประสงค์  

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รองรับระบบติดตามงานวิจัย 
- รายงานสรุปผลการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา งาน
นโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
- พัฒนาระบบสำรองข้อมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
- เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
จำนวน

เงิน 
ผลการดำเนินการ 

1.ค่าใช้สอย 
  ค่าพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัย 
  ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการบทความวิจัย 
  ค่าจ้างคีย์ข้อมูลบทความวิจัย 
  ค่าลงทะเบียนเพ่ือดูแลระบบฐานข้อมูล 

 
65,000 

 
85,000 
10,000 
25,000 

 
นักวิจัย ระบบบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน 
 
นักวิจัยใช้ระบบบริหารจัดการบทความ
วิจัย 
นักศึกษาป้อนบทความ ปี 2558-2559 
- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก กำหนดการ
อบรมตรงกับเวลาปฏิบัติงานภาระงานหลัก 

2. ค่าครุภณัฑ์ 
  อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก 
  สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ 

 
38,000 
58,000 

 
ครุภัณฑ์จำนวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์จำนวน 2 เครื่อง 

3. ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ หนังสือและ
คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน 
  ลิขสิทธ์ใช้งานสำหรับเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 
ลิขสิทธิ์ 
  ลิขสิทธิ์ใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน (Client Access 
License) จำนวน 1 ลิขสิทธิ์ 
  ลิขสิทธ์ใช้ป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องแม่ข่าย 

 
15,000 

 
9,600 
2,500 

 
2,000 

 
อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 
หนังสือและคู่มือ 
- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่สามารถจัด
หารลิขสิทธิ์ได้ทันตามกำหนดเวลา
โครงการ 
 

รวมเป็นเงิน 271,000  
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ผลการดำเนินโครงการตามประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักวิจัยยื่นขอเสนอโครงการทุนวิจัยผ่านระบบจัดการทุนวิจัยผ่านระบบ 
2. ระบบสามารถรายงานผลการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานนโยบายและแผน ของมหาวิทยาลัย 
3. ดำเนินการสำรองข้อมูลระบบบริหารจัดการงานวิจัย 

1. ความสอดคล้อง 
 ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

• แผนมหาวิทยาลัยและของหน่วยงาน กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้
นวัตกรรม และงานสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ ด้านที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่องค์
ความรู้จากการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาระบบ บริหารจัดการบทความ 
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การตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำนเนินงานประจำปี 2561 
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00  

ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 6 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการตรวจ ติดตามและประเมินผลการดำนเนินงานประจำปี 2561 คณะกรรมการ
นำโดย ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการ รศ.ภญ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ กรรมการ ผศ.ดร.สรายุทธ์ เศรษฐขจร 
กรรมการ ผศ.พิษณุ บางเขียว เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ผศ.สายัณ พุทธลา ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ผศ.เกียรติขร โสภณาภรณ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ และ 
อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและงบประมาณและบริหารจัดการทุนภายใน นำเสนอรายงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ด้านเป้าประสงค์และตัวชี้วัด ตามแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) กล
ยุทธ์ที่ 3 ด้านการวิจัย ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง 3 ด้าน 
 

ภาพประกอบกิจกรรม          
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย
และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเร่ือง 

นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)  
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561  

จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและตามระเบียบวาระแห่งชาติ  กลุ่มเรื่อง 
นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ (ปีที ่2) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  โดย ผศ.ดร.จินดา  ยืน
ยงชัยวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทุนภายนอกและส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย และ ผศ.ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวี
สิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการวิจัย และบริหารวิชาการ เข้าร่วมรับฟังและเข้าปรึกษาข้อสงสัย ในโครงการดังกล่าว 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

  



๑๕๖ 

 

 

 

          

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไก การรับรองงานวิชาการเพื่อสังคม ระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย 
สำนักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย (สกว.) เพ่ือสำรวจความคิดเห็น ระดับผู้บริหารสถาบัน 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561  
ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กมบส.) โดย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ 

ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมผู้บริหาร สำรวจแบบสอบถาม โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและกลไก 
การรับรองงานวิชาการเพ่ือสังคม ระดับสถาบันอุดมศึกษาไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพ่ือสำรวจ
ความคิดเห็น ระดับผู้บริหารสถาบัน 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 

 
 



๑๕๗ 

 

 

 

          

นิทรรศการด้านการวิจัยและนำเสนอผลงาน 
วันที่ 31 ตุลาคม 2561  

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมตัวแทน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่ 
1. ผศ.สุปราณี ศิริสวัสดื์ชัย และคณะ ผลงานวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติ พันธ์ลาว   
    อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี" 
2. ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร และคณะ พัฒนาผลิตภัณฑ์ "เซรั่มบำรุงผิวจากสารสกัดรำข้าวมะลิแดง" 
3. ผศ.ดร.ณัฐภา นาฏยนาวิน และคณะ ผลงานวิจัย "การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ  
    อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี" 
4. ผศ.เอกชัย พุหิรัญ ผลงานวิจัย "นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอ 
    อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี" 

ร่วมจัดนิทรรศการด้านการวิจัยและนำเสนอผลงาน โดยมี พลเอกดาว์พงษ ์รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธาน  
ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 



๑๕๘ 

 

 

 

          

โครงการจัดการประชุมนักวิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย (สกว.) 
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดการประชุมนักวิจัยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ   จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโจทย์วิจัย โครงการสร้างนวัตกรรม 
จากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดย มี ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.
ลินดา เกณฑ์มา ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุม 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 
 



๑๕๙ 

 

 

 

          

โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จงัหวัด
สุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  
ณ วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปิดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัยโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2) เป็นเวทีพัฒนาพ้ืนที่ด้วยความรู้ ครั้งที่ 1 ร่วมกันจัดทำ
เป้าหมายการพัฒนา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือระดมความคิดเห็นเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่ด้วยนวัตกรรม
จากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ ได้แก่ หน่วยงานราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานราชการในอำเภออู่ทอง 
องค์การบริหารส่วนตำบล โรงเรียน ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมในอำเภออู่
ทอง โอกาสนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม โดยมีการนำเสนอผลงานความรู้จากอัตลักษณ์ชาติ
พันธุ์ผ่านกิจกรรมการแสดง ดนตรี และการจัดแสดงนิทรรศการ ตัวแทนผู้เข้าร่วมฝ่ายพ้ืนที่กล่าวทิศทางการพัฒนา และ
นโยบายของพ้ืนที่ โดยมีการนำเสนอข้อมูลของพ้ืนที่ จากผลงานที่ได้รับทุนท้าทายไทยปี 2560 โดยมีกระบวนการระดม
ความเห็นเพ่ือกำหนดเป้าหมายร่วมกัน โดยตัวแทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัย ตัวแทน
หน่วยงาน และชุมชนในพื้นท่ีร่วม 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 



๑๖๐ 

 

 

 

          

งานฉลองครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
“The 80th Anniversary of Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) International 

Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings” (ICISW2018) 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  

ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 
 

น.ส.ณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ตัวแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมพิธีเปิด งานฉลองครบรอบ 
80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 80th Anniversary of Suan 
Sunandha Rajabhat University (SSRU) International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-
Beings” (ICISW2018) ภายในงาน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวง
ยุติธรรม แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘Research for Sustainable Development Goals’ ให้กับนักวิจัยและผู้บริหาร
งานวิจัยทั้งในประเทศและนานาประเทศ โดยมี นายกสภามหาวิทยาลัย นายกร ทัพพะรังสี กล่าวต้อนรับและกล่าว
รายงาน ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2561 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๑ 

 

 

 

          

งานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561  
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 

ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมนำเสนอผลงานในงานวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 2561 ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ทีมงาน และนักวิจัยจาก คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดบูธนิทรรศการ 5 ผลงาน ได้แก่ 

1. การพัฒนาชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ด้วยระบบปรับมุมอัตโนมัติ ผลงาน อ.อมรรัตน์ คำบุญ  
    สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2.การออกแบบและสร้างระบบชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผลงาน  
   อ.รัตนสุดา สุภดนัยสร สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และอ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง สาขาวิชา  
   ฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
3. หุ่นยนต์ฮิวมานอยด์หลบสิ่งกีดขวางด้วยระบบภาพสเตอริโอ ผลงาน อ.วรินทร นวลทิม สาขาวิชาเทคโนโลยี  
    อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
4. ระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล An Information System for  
    Medical ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
5. การพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ผลงาน อ.รัตนสุดา สุภดนัยสร สาขาวิชาเทคโนโลยี 
    อิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และ อ.ธีรถวัลย์ ปานกลาง สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

   
 
 
 
 
 



๑๖๒ 

 

 

 

          

โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  
ณ ห้องประชุม เอ.ซี. คาร์เตอร ์ชั้น 5 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเวทีพัฒนาโจทย์วิจัย โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  เพ่ือ

ยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 3) ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย ประจำปีงบประมาณ 
2562 การประชุม นักวิจัย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สกว. อาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล และผู้บริหาร สถาบันวิจัยและ
พัฒนา นำโดย รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการ นำข้อมูล แนวคิด ทิศทางการพัฒนา และนโยบาย ที่รวบรวม การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่จากการลงพ้ืนที่ ในเวทีพัฒนาพ้ืนที่ด้วยความรู้ ครั้งที่ 1 ณ วิทยา
เขตอู่ทองทวารวดี จ.สุพรรณบุรี มาสรุปประเด็น 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 

 
 



๑๖๓ 

 

 

 

          

โครงการเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 5 ” 
วันที่ 2 – 5 ธันวาคม  2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
 

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ (ทปอ.มรภ.) เวลา 13.30-17.00 น. รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เตรียม การนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ และภาคบรรยาย จากนักวิจัยตัวแทน มหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 3 
ธันวาคม 2561 เวลา 9.00น. ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 
ผศ.ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด รองอธิการบดี ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ที่ปรึกษาอธิการบดี คณะจารย์นักวิจัย ผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา และทีมงาน ร่วมพิธีเปิดงานโดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าว
ต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและ
น าน าช าติ  "  ร า ช ภั ฏ วิ จั ย  ค รั้ งที่  5” (5th Rajabhat University National and International Research & 
Academic Conference: RUNIRAC V) สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ตาม
ศาสตร์พระราชา โดยมี ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ได้รับพระราชทานรางวัล
นักวิจัยดีเด่น จากองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานมอบรางวัล วันที่ 2 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

 

 

 

          

โครงการพัฒนาตัวชี้วัดงานวิชาการเพ่ือสังคม ตามโครงการความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มรภ.) – สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  
ณ  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที ่อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพ่ือเก็บข้อมูล จากตัวแทนชุมชน ตามโครงการ

พัฒนาตัวชี้วัดงานวิชาการเพ่ือสังคม  ตามโครงการความร่วมมือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มรภ.) – 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 

 

 

 

          

โครงการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงร่างการวิจัย ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรม จากอัตลกัษณ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันที่ 2 มกราคม 2562  
ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงร่างการวิจัย ภายใต้โครงการ

สร้างนวัตกรรม จากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิดการประชุม  
รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการดำเนินการประชุม โดยมีทีม
นักวิจัย จาก 4 คณะ และวิทยาลัยการดนตรี ที่ผ่านกระกวนการจัดทำกรอบวิจัย ได้นำเสนอโครงร่างการวิจัย ของทีมวิจัย
ทั้งหมด ทั้ง 6 ชุดโครงการ 10 โครงการย่อย โดยได้รับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และอ.สุปราณี จงดีไพศาล พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน
หน่วยงานพ้ืนที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีได้แก่ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่  ผู้จัดการ อพท.7 นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัด 
พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ และผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรศิริรพงศ์ เพ่ือให้นักวิจัยปรับปรุงโครงร่างตาม
ข้อเสนอแนะต่อไป 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

  
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 

 

 

 

          

การส่งมอบผลผลติจากงานวิจัย แอปพลิเคชัน “U-Thong” 
วันที ่25 มกราคม 2562 

ณ อำเภออู่ทอง จังหวดัสพุรรณบุรี 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก 
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “แอปพลิเคชันเพ่ือบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยวอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์” โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เข้าพบ นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี . ในการส่ง
มอบผลผลิตจากงานวิจัย แอปพลิเคชัน “U-Thong” เพ่ือใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภออู่ทองและ
เวลา 11.00 น. เข้าพบ ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ ๗ (อพท.๗) ในการส่งมอบผลผลิตจาก
งานวิจัยแอปพลิเคชัน “U-Thong” เพ่ือใช้ในการส่งเสริมกิจกรรมของสำนักงานพ้ืนที่พิเศษ 7 (อพท.7) 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๗ 

 

 

 

          

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมูบ่้านจอมบึงวจิัยคร้ังที่ 7 
วันที่ 1 มีนาคม 2562  

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 
 

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วม
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่  7 หัวข้อวิจัยบูรณาการศาสตร์พัฒนาชาติก้าวไกล
สังคมไทยยั่งยืน ในฐานะเจ้าภาพร่วม ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเครือข่ายเจ้าภาพร่วม 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 

 
 
 



๑๖๘ 

 

 

 

          

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง" สำหรับโครงการสร้าง
นวัตกรรมจากอัตลกัษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย 
วันที่ 6 มีนาคม 2562  

ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อ
จัดจ้าง" สำหรับโครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย โดยมีหน่วยบริหารจัดการงานวิจัย โดยผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยในโครงการท้าทายไทยเข้าร่วม 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 



๑๖๙ 

 

 

 

          

โครงการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในงานมหกรรมวิจยัแห่งชาติ  
(Thailand Research Expo 2019) 

วันที่ 7 – 10 เมษายน 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำผลงานวิจัยซึ่งได้รับการคัดเลือกของ 

ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวฒัน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยเจ้าของผลงาน “การแปรรูปซอสพริกข้าวหมาก
สำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ “และ ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิต
ธนกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยเจ้าของผลงาน “ชาชงและคุกก้ีต้นแบบจากสารสกัดรำข้าวมะลิแดง” 

 
นำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019) โดยจัด

ขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

 

 

 

          

โครงการโครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการ
บริหารจัดการชุดโครงการวิจัย 
วันที่ 22-24 เมษายน 2562  

ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด   โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ   เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและ
เทคนิคการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.
โยธิน แสวงด ีมาเป็นวิทยากรและมีนักวิจัยจากโครงการท้าทายไทยปี2 เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 
 



๑๗๑ 

 

 

 

          

โครงการรายงานความก้าวหน้า โครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุม่เรื่อง นวัตกรรม
ทางความรู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ (ปีที่2) 

วันที่ 26 เมษายน 2562  
ณ โรงแรมเซ็นจูรี ่พาร์ค 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้า

ทายไทย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ (ปีที่2) โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ 
ผศ.ดร.จินดา ยืนยงชัยวัฒน์ ผศ.ดร.นนท์ณธี ดุลยทวีสิทธิ์ และสถาบันวิจัยอีก 8 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมในครั้งนี้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

 

 

 

          

โครงการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ ๓ เดือน โครงการวิจัยย่อย
ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 

ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้าระยะ ๓ เดือน 
โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ รองศาสตราจารย์ปรียานุช 
กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมเป็นประธาน ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

1) ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์อมรสิริพงศ ์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆ จรัณยานนท ์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยในโครงการท้าทายไทยเข้าร่วมในครั้งนี้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

 

 

 

          

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็น
เลิศ 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ โดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและนักวิจัยในโครงการท้าทายไทยปีที่1 เข้าร่วมในครั้งนี้ 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 



๑๗๔ 

 

 

 

          

 

 
โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วันที่ 24 มิถุนายน 2562  

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุด
โครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการภาคกรุงเทพฯ
ปริมณฑลและตะวันออก จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มาเป็นวิทยากรในการบรรยายความรู้เรื่อง 
“ทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน ์ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นประธานการประชุม และผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 



๑๗๕ 

 

 

 

          

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
ทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุม เอ ซี คาร์เตอร ์ชั้น 5 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและ พัฒนาข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 1  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากร โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และ รองศาสตราจารย์ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมเป็นประธาน และมีผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 



๑๗๖ 

 

 

 

          

 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็น

เลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2562  

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจยัและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มี

คุณภาพสู่ความเป็นเลิศโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงด ีสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรโดยมีผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 



๑๗๗ 

 

 

 

          

 
 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 “พันธกิจสมัพันธ์ตามศาสตร์
พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” The 6th Engagement Thailand 
Annual Conference “Engagement with the King’s philosophy for Highly Valued and 

Sustainable Local” 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยรศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ  Engagement Thailand ครั้งที่ 6 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์
พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน”  The 6th Engagement Thailand Annual 
Conference “Engagement with the King’s philosophy for Highly Valued and Sustainable Local” โดยงาน
มีข้ึนระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 



๑๗๘ 

 

 

 

          

 

 
โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะที่ 2 
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562  

ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายด้านการวิจัยในการพัฒนาชุด
โครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะที่ 2โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากรโดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ประธานและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา และคณาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 



๑๗๙ 

 

 

 

          

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

เพ่ือขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 
วันที่ 9 สิงหาคม 2562  

ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มาเปิดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 โดยมีวิทยากร รศ.ดร.สมถวิล ธนะโสภณและ คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) คุณอตินิสภ์ ตำนานทอง  จากสำนักงานงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรวิจัย แนะนำ นโยบาย 
วิธีการ แนวทาง และหลักเกณฑ์การขอทุนจากหน่วยงานภายนอก อภิปราย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ
ขอรับทุนภายนอก และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนภายนอก ให้กับคณาจารย์ และนักวิจัย ที่มา
นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย จาก 5 คณะ วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 



๑๘๐ 

 

 

 

          

 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้
โครงสร้างนวัตกรรมจากอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาตพิันธุ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่ 15 สิงหาคม 2562  

ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มาร่วมเสวนา และเปิดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามรายงานความก้าวหน้า ระยะ 6 เดือน โครงการวิจัยย่อยภายใต้โครงสร้างนวัตกรรมจากอัต
ลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 



๑๘๑ 

 

 

 

          

 
 
 
 

โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562  

ณ โรงแรม การ์เด้นคลิฟ รีสอร์ท แอนด์สปา พัทยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ได้จัดโครงการพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพ่ือการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา
จากบริษัทIDG (Intellectual Design Group Company Limited) มาเป็นวิทยากร โดยมี รศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ 
อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานและผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ใน 
มหาวิทยาลัยราชถัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเข้าร่วมในครั้งนี้ 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 



๑๘๒ 

 

 

 

          

 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “หลักจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนษุย์” 
รอบที่หนึ่ง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (สำหรับอาจารย์และผู้ที่เคยผ่านการอบรม) 

วิทยากรบรรยายโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย 
(ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหดิล) 
รอบที่สอง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 (สำหรับนักศึกษา) 

ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“หลักจริยธรรมการวิจัยการวิจัยในมนุษย์” 

รอบท่ีหนึ่ง วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 (สำหรับอาจารย์และผู้ที่เคยผ่านการอบรม)วิทยากรบรรยายโดย : 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย 
(ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

รอบท่ีสอง วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 (สำหรับนกัศึกษา) 
วิทยากรบรรยายโดย : คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มาเปิดโครงการฯ 

โดยมีผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณาจารย์และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในครั้งนี้ 

 
 
 
 



๑๘๓ 

 

 

 

          

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 
 
 

โครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี 2562 
วันที่ 12 กันยายน 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยรศ.ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม ประจำปี 2562 และร่วม
กิจกรรมการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการวิจัยกับสถาบันเครือข่าย 

 
ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 
 



๑๘๔ 

 

 

 

          

 
 

โครงการเชิงปฏิบัติการ เร่ือง "การจัดทำโครงการในลักษณะแผนบูรณาการ งบประมาณแผ่นดินปี 
2564" 

วันที่ 18 กันยายน 2562 
ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 (อาคารรับรอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำ

โครงการในลักษณะแผนบูรณาการ งบประมาณแผ่นดินปี 2564"ได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิของ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรโดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มาเป็นประธานการในประชุม 
และรองอธิการบดี คณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตัวแทนจากแต่ละคณะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

 



๑๘๕ 

 

 

 

          

 

 
 
 
 

นวัตกรรม โครงการ และกิจกรรมการบริหารจัดการวิจัยเชิงพื้นที่ 
บทนำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้ความสำคัญการพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่  โดยมีสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน 
พัฒนา และสร้างบรรยากาศการวิจัยในทุกด้าน ทั้งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แหล่งการขอทุนอุดหนุนการวิจัยทุก
ประเภท การสร้างเครือข่ายนักวิจัย การพัฒนาให้ความรู้ทางด้านการวิจัย การให้บริการทางด้านการวิจัยในทุกด้านและ
การสนับสนุนให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
งานวิจัยเพ่ือให้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาสอดคล้องกับหน้าที่และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การมุ่งส่งเสริมงานวิจัยที่ประยุกต์ความรู้สากลสู่ท้องถิ่น และผลิตองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่สากล สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้
จัดทำโครงการคลินิกวิจัยขึ้นเพ่ือเป็นการรองรับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยให้บริการ
ด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูลสร้างแบบสอบถามและข้อ
คำแนะนำเกี่ยวกับการทำวิจัยให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษารวมถึงบุคคลภายนอกและชุมชน ในการจัดตั้ง
คลินิกวิจัยจะเป็นแนวทางอีกด้านหนึ่งในการส่งเสริม พัฒนา และการสร้างบรรยากาศในการทำวิจัยของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวม 

๑. สถานการณ์ของระบบจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรูปแบบเดิม 
 ที่ผ่านมาสถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยเป็นสองส่วน  ส่วนแรกเพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้เฉพาะทางตามศาสตร์ที่อาจารย์หรือนักวิจัยแต่ละท่านมีความถนัดเพ่ือสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงลึก โดยมี
เป้าหมายหลักของการพัฒนาเพ่ือสร้างบทความเผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติเป็นหลัก  ส่วนที่สองเป็นการ
พัฒนาอาจารย์และนักวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นต้น ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่มุ่งเน้นโจทย์วิจัยตาม



๑๘๖ 

 

 

 

          

กรอบที่แต่ละหน่วยงานให้ความสำคัญเป็นหลัก โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการวิจัยเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของชาติและหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด 
 สำหรับการวิจัยเชิงพ้ืนที่ นั้น ถือได้ว่าในอดีต ยังมีจำนวนไม่มากนัก โดยการได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็น
ประโยชน์ในการผลักดันการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง โดยในบทนี้ จะเป็นการนำเสนอข้อมูลในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑ ข้อมูลทางสถิติของจำนวนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย (ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๑.๒ การวิเคราะห ์SWOT ของระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัย 

๑.๑ ข้อมูลทางสถิติของจำนวนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย (ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ตารางท่ี ๑ ข้อมูลทางสถิติของจำนวนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย (ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

ปีงบประมาณ คณะ จำนวน
เร่ือง 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(พื้นที่ทำวิจัย) 

๒๕๕๕ ครุศาสตร ์ ๒ ๒๖๔,๐๐๐ จังหวัดนครปฐม  
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ๓ ๑๕๐,๐๐๐ จังหวัดสมุทรสงคราม  จงัหวัดสพุรรณบุรี  

จังหวัดอุบลราชธานี  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๑,๑๔๘,๙๙๐ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร 

เขตบางขุนเทียน 
วิทยาการจัดการ ๑ ๕๑๘,๖๗๐ เขตบางขุนเทียน 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ๑ ๒๓๕,๓๐๐ เขตบางขุนเทียน 

รวม ๑๐ ๒,๓๑๖,๙๖๐  
๒๕๕๖ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ๒ ๓๖๖,๐๐๐ จังหวัดชลบุรี ฝั่งธนบุร ี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ๙๒๖,๗๐๐ ประเทศไทยจงัหวัดสมุทรสงคราม  
จังหวัดชลบุรี 

วิทยาการจัดการ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ จังหวัดเชียงราย 
สถาบนัวิจัยและพัฒนา ๑ ๘๖๐,๐๐๐ ฝั่งธนบุรี  

รวม ๗ ๒,๒๕๒,๗๐๐  
๒๕๕๗ มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ ๑ ๕๐,๐๐๐ จังหวัดบุรีรัมย์  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘ ๒,๕๘๘,๔๐๐ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย 
จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสุพรรณบุรี (๒) 
ชายแดนประเทศไทย เขตบางขุนเทียน  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิทยาการจัดการ ๓ ๒,๐๙๐,๓๐๐ จังหวัดสมุทรสาคร(๒) ชายแดนประเทศไทย 
รวม ๑๒ ๔,๗๒๘,๗๐๐  

๒๕๕๘ ครุศาสตร ์ ๑ ๖๐,๐๐๐ จังหวัดสุพรรณบุร ี
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

๒ ๑๒๐,๐๐๐ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสพุรรณบุรี  
เขตธนบุร ี 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๗ ๒,๘๑๒,๗๐๐ จังหวัดสุพรรณบุรี  ฝั่งธนบุรี(๒) 
เขตธนบุร ีจังหวัดพิจิตร  
ชุมชนรอบมรภ.บา้นสมเด็จฯ   



๑๘๗ 

 

 

 

          

ปีงบประมาณ คณะ จำนวน
เร่ือง 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 
(พื้นที่ทำวิจัย) 

ชายแดนประเทศไทย 
วิทยาการจัดการ ๔ ๓๙๐,๐๐๐ ชุมชนบางกระดี่  จังหวัดสุพรรณบุรี  

เขตธนบุรี(๒) 
รวม ๑๔ ๓,๓๘๒,๗๐๐  

๒๕๕๙ ครุศาสตร ์ ๒ ๑๖๐,๐๐๐ ชุมชนบ้านบุ  เขตธนบุรี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒ ๒,๑๓๓,๘๐๐ เขตธนบุรี(๒) จังหวัดสุพรรณบุรี(๙) 

เขตบางแค  
วิทยาการจัดการ ๕ ๓๗๒,๐๐๐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตธนบุรี  

เขตบางซื่อ จังหวัดสมุทรสงคราม  
รวม ๑๙ ๒,๖๖๕,๘๐๐  

จากตารางที ่๑ แสดงให้เห็นว่างานวิจัย มีพ้ืนที่ในการทำวิจัย สรุป ได้ดังตารางที ่2 
ตารางท่ี ๒ พ้ืนที่ในการทำวิจัย 

ลำดับ พ้ืนที่ จำนวนโครงการ 
๑ ชุมชนรอบมรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑ 
๒ ชุมชนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน ๑ 
๓ ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย ๑ 
๔  เขตบางขุนเทียน ๔ 
๕ ฝั่งธนบุรี ๔ 
๖  เขตธนบุรี ๖ 
๗  เขตบางแค ๑ 
๘  เขตบางซ่ือ ๑ 
๙ จังหวัดนครปฐม ๑ 

๑๐ จังหวัดสมุทรสาคร ๓ 
๑๑ จังหวัดสมุทรสงคราม ๔ 
๑๒ จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕ 
๑๓ จังหวัดอุบลราชธานี ๑ 
๑๔ จังหวัดชลบุร ี ๓ 
๑๕ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ 
๑๖ จังหวัดเชียงราย ๑ 
๑๗ จังหวัดนครราชสีมา ๑ 
๑๘ จังหวัดกาญจนบุรี ๑ 
๑๙ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ 
๒๐ จังหวัดพิจิตร ๑ 
๒๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ 
๒๒  บริเวณเขตชายแดนไทย ๓ 



๑๘๘ 

 

 

 

          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลำดับ พ้ืนที่ จำนวนโครงการ 
๒๓  ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ 
๒๔  ประเทศไทย ๒ 



๑๘๙ 

 

 

 

          

๑.๒ การวิเคราะห์ SWOT ของระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัย 
จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา อันประกอบด้วยตัวแทน ผู้รับผิดชอบงานวิจัย

ของหน่วยงานระดับคณะต่างๆ  มีการวิเคราะห์ SWOT ของการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาดังนี้ 
จุดแข็ง 

๑. Man 
-ผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับคณะและมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในการสร้างระบบการจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
- คณะมีอาจารย์และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย โดยมีหลักสูตรทั้งสิ้น ๗๒ หลักสูตร 
- อาจารย์มีพ้ืนฐานในการทำงานวิจัยที่ดี (การวิเคราะห์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

๒. Material 
- มีความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ ์และเครื่องมือ ในการทำวิจัย 
- มีพ้ืนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานวิจัย 

๓. Management 
- มหาวิทยาลัยมีการกำหนดยุทธศาสตร์พ้ืนที่ที่ให้บริการอย่างชัดเจน ๒ จังหวัดประกอบด้วย จังหวัด สุพรรณบุรี 
(อำเภออู่ทอง)  และจังหวัดสมุทรสาคร (อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน และ อำเภอบ้านแพ้ว) 
- มีหลักสูตรจำนวนมากอันเอื้อต่อการบูรณาการในมหาวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

๔. Money 
- มีแหล่งเงินทุนภายในสนับสนุนงบประมาณการทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

จุดอ่อน 

๑. Man 
- นักวิจัยมีภาระงานโดยรวมเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มาก ทำให้ไม่มีเวลาในการทำวิจัยลงพ้ืนที่ 
- นักวิจัยขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ และการเขียนบทความเพ่ือเผยแพร่งานวิจัย 
- นักวิจัยมีความรู้และประสบการณ์ในการลงพ้ืนที่น้อย 
- นักวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่คุ้นเคยกับพ้ืนที่ให้บริการ 

๒. Material 
นักวิจัยขาดการบูรณาการงานวิจัยกับศาสตร์อื่นๆ ในการทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

๓. Management 
- มหาวิทยาลัยยังไม่เคยมียุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่มาก่อน 
- มหาวิทยาลัยและคณะยังไม่เคยมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  
- มหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีระบบบริหารจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนที่มาก่อน 
- มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถระบุความเข้มแข็งทางการวิจัยในด้านใดอย่างชัดเจน 
- ขาดการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลบริบทพ้ืนฐานของพื้นที่ให้บริการอย่างเป็นระบบ 



๑๙๐ 

 

 

 

          

โอกาส 

๑. Material 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยู่ในส่วนกลางทำให้การติดต่อสื่อสารในการประสานงานมีความสะดวก 
- พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยมีความน่าสนใจและสามารถพัฒนาการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ในประเด็นต่างๆ 
ได้อย่างหลากหลาย 
- หน่วยงานภายนอกจัดอบรมระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 

๒. Management 
- ปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่ส่งผลให้การวิจัยเชิงพ้ืนที่ได้รับการสนใจและสนับสนุน
มากขึ้น 
– มีเครื่องข่ายการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สามารถร่วมเป็นที่ปรึกษา และพ่ีเลี้ยงได้ 
- สามารถเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาระบบงานวิจัยเชิงพ้ืนที่จากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ได้รับทุนวิจัยท้าทาย
ไทยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาปรับใช้ 

๓. Money 
- มีแหล่งทุนให้การทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่เป็นจำนวนมาก 
- แหล่งทุนภายนอกม ีโครงการวิจัยที่ให้นักวิจัยสามารถพัฒนาโครงการเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ภัยคุกคาม 

๑. Man 

- การแข่งขันของนักวิจัยในการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่มีมาก 

- ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความไว้วางใจและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักวิจัย 

๒. Management 

- หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยอื่นที่มีพ้ืนที่ให้บริการเดียวกัน มีผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับจาก

ผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี ในขณะที่มหาวิทยาลัยยังไม่มีอย่างชัดเจน 

- การลงพ้ืนที่เพ่ือทำงานวิจัยใช้ระยะเวลาและงบประมาณมาก ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 

๒. เป้าหมายในการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ร่วมกับ สกว.เพ่ือขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา

เชิงพ้ืนที่ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ   
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่“นวัตกรรมจากพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์”ในจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีวัตถุประสงค์ การยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่อู่ทองโดยได้
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่ไว้ ๓ ประการดังนี้ 
 



๑๙๑ 

 

 

 

          

๒.๑ สร้างระบบบริหารจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความเข้มแข็งและสามารถนำพาระบบการวิจัยชุมชนมี
ประสิทธิภาพสูงมีการปรับปรุงกฎระเบียบสัญญาทุนวิจัยและแนวปฏิบัติที่เอ้ือต่อการพัฒนานักวิจัยและระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีระบบการพัฒนานักบริหารจัดการงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงข้างใน
และเครือข่ายภาคีข้างนอกได้เพ่ิมขึ้นเกิดกระบวนการการสร้างนักวิชาการรับใช้สังคมภายใต้โครงการวิจัยที่เป็นรูปธรรม  
และมีรูปแบบการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยอันเป็นการปูฐานบันไดสำหรับการพัฒนานักวิจัยสู่นักวิจัย  เพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่ที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๒.๒ เกิดการบูรณาการระหว่างศาสตร์เพ่ือการพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตลอดจนเกิดกระบวนการพัฒนางานวิจัย
ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดชุดโครงการหรือข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลลัพธ์ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสอดคล้องกับความต้องการชุมชน นอกจากนี้ยังเกิดระบบการบูรณาการงานวิจัยนวัตกรรม
เชิงพ้ืนที่กับการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกการบูรณาการการเรียนการสอนกับโครงการวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาได้
เรียนรู้บนฐานงานวิจัยและสามารถตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้จริง 

๒.๓ เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนการ
พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง พ.ศ.๒๕๖๔โดย 

๒ .๓ .๑  เดื อ น กั น ย า ย น  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๐  อ ธิ ก า ร บ ดี  ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  
รองอธิการบดีฝ่ ายวิจัย  รองอธิการบดีฝ่ ายแผน  ผู้ อำนวยการศูนย์ อู่ทองทวารวดี  และผู้ประสานงานศูนย์  
อู่ทองทวารวดี ได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือนำเสนอโครงการวิจัย และบริการ จากคณะต่างๆ ในการ
มีส่วนรวมในการพัฒนาและทำแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน 

๒ .๓ .๒  เดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น  พ .ศ .๒ ๕ ๖ ๐  ผ ศ .ด ร .ช ลิ ต  ว ณิ ช ย านั น ต์  ร อ งอ ธิ ก า รบ ดี   
นำคณะทำงานประจำศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี  ในฐานะผู้ประสานงาน เพ่ือนำเสนอโครงการและรับฟังแนวทาง 
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการ
จังหวัดเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยและส่วนราชการในจังหวัด ดังภาพที ่๑  

 

 
 



๑๙๒ 

 

 

 

          

 
 

ภาพที่ ๑ คณะทำงานประจำศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เช้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
๓. รูปแบบและระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ 

มหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้เกิดรูปแบบและระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ เพ่ือ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบสำคัญของระบบ ๓ องค์ประกอบดังภาพที่ ๒ และมีรายละเอียด
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

๓.๑ องค์ประกอบด้านปัจจัยป้อน คือ ระบบการสนับสนุนนักวิจัยได้แก่ ระบบจูงใจ ระบบฐานข้อมูล และระบบ
บริหารงานทั่วไป 

๓.๒ องค์ประกอบด้านกระบวนการคือ กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย และตัวแทนของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ตั้งแต่
กระบวนการวางแผน การดำเนินงานในพ้ืนที่ การติดตามการดำเนินงาน และการปรับปรุงประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ
ได้แก่การพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาโจทย์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ และการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

๓.๓ องค์ประกอบด้านผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบการดำเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ใหม ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๘๐) ช่วงเดือน
ธันวาคม ประกอบด้วย๔ ยุทธศาสตร์ ๖๙ ตัวชี้วัด โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและงานวิชาการที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จะมีคณะทำงานการบริหารจัดการงานวิจัยที่
ประกอบด้วยผู้บริหารทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อยหน่วยงานละ ๒ คน  และมีการจัดทำแผนงานโครงการ
และงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่มีบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนเพ่ือดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่ที่พ่ึงของท้องถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ทำบทบาทในภารกิจด้านการวิจัยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยและงานวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่โดยมีการออกแบบ



๑๙๓ 

 

 

 

          

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่บนฐานข้อมูลสถานการณ์ของระบบบริหารจัดการเดิมในระยะที่  ๒ ที่มี
กระบวนการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  

 
 

ภาพที่ ๒ ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 

 

 

 

          

๔. การเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบเดิมและแบบใหม่ 
การเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบเดิมและแบบใหม่ แสดงดังตารางที่ ๓ 

ตารางท่ี ๓ การเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบเดิมและแบบใหม่
 ระบบเดิม ระบบใหม่ 

การสร้างความ
เข้าใจด้านการ
ทำวิจัยเชิง
พ้ืนที่ 

ไม่มี ๑. จัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ และ
อาจารย์ เพ่ือทำความเข้าใจถึงการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

การทำกรอบ
วิจัยและ
ประกาศทุน 

๑. โดยทั่วไปไม่มีการกำหนดกรอบวิจัย 
นักวิจัยเสนอขอทุนตามความสนใจของ
ตนเอง 
๒. มีการประกาศทุนโดยระบุกรอบวิจัย
เป็นช่วงเวลาตามประเด็นวิจัยที่
มหาวิทยาลัยต้องการโดยเรียกว่า “ทุน
วิจัยแบบมุ่งเป้า” ตัวอย่างเช่น นโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  
๓. ไม่ได้กำหนดช่วงเวลาในการขอทุน 
๔. ไม่ได้กำหนดพ้ืนที่ 
๕. นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗-
๒๕๖๑ 
๖. หัวหน้าโครงการ มีความรู้
ความสามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จ
ลุล่วง 
๗. งบประมาณท่ีนักวิจัยได้รับ 
- นักศึกษา งบประมาณไม่เกิน 
๑๐ ๐๐๐ บาท 

- ผู้ขอรับทุนอ่ืนๆ งบประมาณ ตั้งแต่
๖๐ ๐๐๐-๓๐๐ ๐๐๐ บาท 

๑. มีการประกาศกรอบวิจัยเพ่ือให้ทุนโดยกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์และลำดับความสำคัญของประเด็นวิจัยที่ให้ทุน  
๒. มีการประชุมเพื่อพัฒนากรอบวิจัยที่มหาวิทยาลัยต้องการ
ในระดับมหาวิทยาลัยโดยมุ่งประเด็นกรอบวิจัยเป็นหลัก
บูรณาการระหว่างคณะ  
๓. กำหนดช่วงเวลาเดือนเมษายน-พฤษภาคม 

๔. กำหนดพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบของ มบส. 
๔.๑ อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุร ี
๔.๒ จังหวัดสมุทรสาคร 

๔.๓ พ้ืนที ่กทม. ๑๖ เขต เช่น ธนบุรี คลองสาน บางกอก
น้อย ตลิ่งชัน 

๕.ปรับตามนโยบายของโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย 
(Retreat) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐ 

๖. หัวหน้าโครงการเป็นผู้ไม่ติดค้างทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุน
ภายในและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

๗.ชุดโครงการต้องประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย ๒ 
โครงการ โดยมีงบประมาณรวมทั้งชุดในโครงการไม่เกิน 
๑๐๐ ๐๐๐ บาท หรือโครงการเดี่ยวงบประมาณไม่เกิน 
๕๐ ๐๐๐ บาท 

การพัฒนา
ข้อเสนอ
โครงการ 

๑. นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการส่ง
มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดส่ง

๑. นักวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการต้องเป็นไปตามกรอบและ
เงื่อนไขตามประกาศทุน 
๒. มหาวิทยาลัยจัดกระบวนการช่วยเหลือนักวิจัยในการ



๑๙๕ 

 

 

 

          

 ระบบเดิม ระบบใหม่ 
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวิชาการ (ซึ่งได้จากการเสนอรายชื่อ
จากสาขาวิชาทุกสาขาในมหาวิทยาลัย 
มาจัดทำรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ/ไม่
อนุมัติข้อเสนอโครงการตามผลการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ 

พัฒนาข้อเสนอโครงการ ได้แก่ 
๒.๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทนระดับคณะที่
รับผิดชอบของด้านการวิจัย วิเคราะห์และสรุปแนวทาง
ช่วยเหลือนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยตาม
บริบทและความต้องการของนักวิจัย 
๒.๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยจัดกิจกรรมตามข้อ 
๒.๑ 
โดยมีรูปแบบได้แก ่การเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและ
ภายนอกในการให้คำแนะนำ ในประเด็นที่นักวิจัยมีความ
ต้องการในการปรับปรุง โดยการจัดกิจกรรมนักวิจัยพบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การวิเคราะห์
ข้อเสนอ
โครงการ 

๑. ในกรณีการให้ทุนวิจัยแบบมุ่งเป้า ใช้
การประเมินว่าข้อเสนอโครงการตรง
ตามกรอบการให้ทุนแต่ละครั้งหรือไม่ 
 
๒. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเสนอ
โครงการและการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ประเภทต่างๆ เป็นไปตามลักษณะของ
ข้อมลูที่ผู้บริหารต้องการใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในระดับต่างๆ 

๑. เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา รับข้อเสนอโครงการ จะทำ
การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งเข้ามาว่าตรงตาม
กรอบการวิจัยหรือไม่ ก่อนส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
๒. กรณีท่ีข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ตรงตามกรอบการให้ทุน
วิจัย ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งนักวิจัยหากต้องการปรับ
ข้อเสนอให้ตรงตามกรอบการให้ทุน แต่หากนักวิจัยไม่
สามารถปรับข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตามกรอบการวิจัยได้ 
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะไม่รับข้อเสนอโครงการวิจัย
ดังกล่าว 
๓. การวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ ทำการวิเคราะห์ในมิติ
ต่อไปนี้ 
๓.๑ ความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย 
๓.๒ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการที่สอดรับกับกรอบการ
วิจัยที่ต้องการ 
๓.๓ ความเป็นไปได้ของผลผลิตและผลลัพธ์ 
๓.๔ องค์ประกอบของคณะผู้วิจัย 
๓.๕ ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคี ในการกำหนด
โจทย์ กระบวนการวิจัย และการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
๓.๖ อ่ืน ๆ ตามเงื่อนไขของแหล่งทุน 
 



๑๙๖ 

 

 

 

          

 ระบบเดิม ระบบใหม่ 
การออก
สัญญา 

๑. ทุนภายในใช้รูปแบบสัญญาที่
มหาวิทยาลัยใช้มากกว่า ๑๐ ปี โดย
สัญญาทุนเน้นการวิจัยให้เป็นไปตามที่
วิจัยกำหนด 
๒. ตามระเบียบการให้ทุนภายใน ตั้งแต ่
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้เพ่ิมเติมการพิจารณา
ผลสำเร็จจากการวิจัย โดยเน้นการ
ตีพิมพ์ และการพิจารณาเล่มรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้วยกระบวนการ
พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ  
๓. สำหรับทุนสนับสนุนจากภายนอกใช้
รูปแบบตามสัญญาตามท่ีแหล่งทุน
กำหนดและหากแหล่งทุนใด ไม่ได้
กำหนดรูปแบบสัญญาให้ใช้รูปแบบ
สัญญาตามแบบแหล่งทุนภายใน 

๑. ทุนภายในใช้รูปแบบสัญญาแบบเดิม แต่ยกเลิกเอกสาร
สำหรับผู้ค้ำประกัน 
 
๒. นอกจากการลงนามในสัญญาการรับทุนแล้ว ให้ถือ
ข้อเสนอโครงการวิจัยเป็น TOR ของการให้ทุนและการปิด
โครงการ ทั้งสำหรับการรับทุนจากแหล่งทุนภายในและแหล่ง
ทุนภายนอก 

การรายงาน
ความก้าวหน้า 

๑. ใช้การรายงานความก้าวหน้าเป็น
งวด โดยสำหรับทุนภายในรายงาน
ความก้าวหน้าเป็น ๓ งวด โดยมี
เอกสารรายงานความก้าวหน้าแต่ละ
งวด 

๑. สำหรับทุนภายในยังคงรายงานความก้าวหน้าตามงวด 
และเอกสารประกอบตามระเบียบเดิม 
๒. สำหรับทุนท้าทายไทยทางสถาบันวิจัยฯ มีการจัด
กระบวนการรายงานความก้าวหน้าภายในสถาบันวิจัยและ
พัฒนาก่อนการรายงานความก้าวหน้าต่อ สกว. โดยใช้
รูปแบบของการรายงานความก้าวหน้าต่อผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือตรวจสอบกระบวนการดำเนินการ
วิจัยให้เป็นไปตามกระบวนการ TOR  
๓. มหาวิทยาลัยมีการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์การวิจัยให้ผู้รับฟังซึ่งได้แก่ ผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ นักวิจัยในโครงการท้าทายไทย 
อาจารย์และนักวิจัยอ่ืนๆ ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้
เกิดกระบวนการตรวจสอบ ซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัยทั้ง
จากกลุ่มนักวิจัยที่ได้รับทุนและจากนักวิจัยกลุ่มอ่ืน ๆ 

การปิด
โครงการ 

๑. การให้ทุนสนับสนุนภายในมีรูปแบบ
การปิดโครงการและเอกสารการปิด
โครงการดังนี้  

๑. สำหรับผู้ได้รับทุนท้าทายไทย นอกเหนือจากการปิด
โครงการด้วยการตรวจสอบผลผลิตและผลลัพธ์ตาม TOR 
ของแต่ละชุดโครงการ ทางสถาบันวิจัยฯ จัดให้มีการคืน



๑๙๗ 

 

 

 

          

 ระบบเดิม ระบบใหม่ 
๒. สำหรับทุนวิจัยภายนอก การปิด
โครงการเป็นไปตามเงื่อนไขของแหล่ง
ทุน 

ความรู้สู่ชุมชนและผู้ใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 



๑๙๘ 

 

 

 

          

ตารางท่ี ๔ ผลการนำไปใช้ประโยชน์  
ลำดับ ชื่อโครงการ ผลการนำไปใช้ประโยชน์ 

๑ 
 

การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของอำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
(โครงการวิจัยชุด)  

 
 
 
๑. ด้านนโยบาย : พัฒนาการจังหวัดและอำเภอ
สามารถนำรายการประเมินศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนไปใช้ ในการประเมินและวางแผนพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนหรือผู้ผลิตสินค้า OTOP เชิงพ้ืนที่  
เพ่ือการแก้ปัญหาผู้ผลิตที่ยังมีข้อจำกัดด้านการ
พัฒ นาผลิตภัณ ฑ์และตลาด  ซึ่ งจะนำไปสู่ การ
แก้ปัญหาที่ตรงจุด 
๒. ด้านชุมชนและพ้ืนที่: วิสาหกิจชุมชนต้นแบบและ
วิสาหกิจชุมชนอ่ืน สามารถประเมินตนเองและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองได้อย่างชัดเจน  

การศึกษาศักยภาพชุมชนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชมุชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี (โครงการย่อยที่๑) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าทอของกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี(โครงการย่อย
ที่๒) 

๑. ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน TCI 
๒. ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่ทำจากผ้า 

การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชนผ่านวัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้า
ทอของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี(โครงการย่อยที่๓) 

๑. ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน TCI 
๒. ภาพยนตร์สารคดีสั้น ๒๐ นาท ีเผยแพร่ที่ชุมชน 
และโรงเรียน 

๒ การพัฒนารูปแบบภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในอำเภอ 
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑. โครงการบริการวิชาการ ๑ งาน จัดวันที่ ๑๐-๑๑ 
มิ.ย. ๖๑ ที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒ ตีพิมพ์วารสาร ในฐานTCI ๒ 

๓ การกระจายพันธุ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพืช
ถิ่นเดียวและพืชหายากในอำเภออู่ทอง 

๑. โครงการบริการวิชาการ เรื่อง โครงการพืชถิ่น
เดียวและพืชหายากในอำเภออู่ทอง จำนวน ๑ งาน 
๒ ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน TCI 

๔ นวัตกรรมการประพันธ์เพลงเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์และ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

นำเสนองานวิจัยระดับชาติ SMARTS ครั้งที ่๘ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑ 

๕ การศึกษารูปแบบของการจัดการโซ่อุปทานของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกล้วย กรณีศึกษาอำเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน TCI 



๑๙๙ 

 

 

 

          

ลำดับ ชื่อโครงการ ผลการนำไปใช้ประโยชน์ 
๖ การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑. โครงการบริการวิชาการ ๑ งาน 
๒. ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน TCI ๒ 

๗ อาหารเพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกส์เสริมสารสกัดจาก
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพ้ืนที่อำเภออู่ทอง 

ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน ISI 

๘ การศึกษาเสนทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุรี 

ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน TCI ๑ 

๙ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ตีพิมพ์วารสาร ในฐาน TCI ๑ 

 
 

  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

          

 
 

รายงานคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๑ 

 

 

 

         

รายงานคุณภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนาประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ) 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับ

ดูแล 
(หน่วยงาน/บุคคล) 

(๑) ควรจัดทำตารางการเปรียบเทียบสถิติการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี หรือจัดทำ
เป็นกราฟแสดงผลที่ชัดเจน และเป็นข้อมูลใน
การวางแผนในการดำเนินงานต่อไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำตารางและ
กราฟแสดงการเปรียบเทียบสถิติการได้รับ
จัดสรรงบประมาณทุนภายในและภายนอก
ตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องในแต่
ละป ีเพ่ือนำมาใช้ในการวางแผนการ
ดำเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.จินดา   
ยืนยงชัยวัฒน ์
อาจารย์สรสินธุ์   
ฉายสินสอน 
นางสาวเบญจวัลย์   
ทันชม 
นางสาวธัญลักษณ์   
โกมาสถิตย์ 

(๒) ควรปรับแผนกลยุทธ์หรือปรับเกณฑ์ของแต่
ละตัวชี้วัด เนื่องจากมีผลดำเนินงานบางตัวชี้วัด
เกินเป้าหมายมาก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดประชุม
เพ่ือวางแผนและแนวทางในการปรับเกณฑ์
และตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์เพ่ือนำไปใช้ใน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์สรสินธุ์   
ฉายสินสอน 
นางสาวนัชมา  ซ่งเป็ก 

(๓ ) ค ว ร จ ำแ น ก ป ระ เภ ท งาน วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยทั้ งหมด เพ่ือเป็นข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์   ในการบริหารมหาวิทยาลัย โดย
แบ่งเป็นประเภท เช่น งานวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัย
สถาบัน งานวิจัยเพ่ือการสนับสนุนการเรียน
การสอน และเปรียบเทียบจำนวนผลงานวิจัย
ประเภทดังกล่าวในแต่ละปี  

สถาบั น วิ จั ยและพัฒ นามี การจำแนก
ประเภทของงานวิจัยออกเป็นประเภทต่างๆ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานจากหน่วยงานที่กำกับ
แหล่งทุนเพ่ือใช้ประกอบการรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.จินดา   
ยืนยงชัยวัฒน ์
อาจารย์สรสินธุ์  
ฉายสินสอน 
นางสาวเบญจวัลย์   
ทันชม 
นางสาวธัญลักษณ์  
โกมาสถิตย์ 

(๔) ควรผลักดันการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในวารสารให้มากขึ้น โดยเฉพาะวารสาร
ที่เป็นสากลเพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมโครงการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม - 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง แนว
ทางการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ” 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.นนท์ณธี   
ดุลยทวีสิทธิ์ 
นางสาวจิรภรณ์   
คล้ายวิจิตร 

(๕) ควรประสานกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฝ่าย
ต่างๆ ในการทำวิจัยสถาบันที่สามารถช่วยเสริม

สถาบั น วิ จั ยและพัฒ นามี การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 



๒๐๒ 

 

 

 

         

แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนาประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย ระยะเวลาดำเนินการ) 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับ

ดูแล 
(หน่วยงาน/บุคคล) 

ศักยภาพเพ่ือให้ได้ผลงานที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย และสามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้จริง 

พัฒนา เพ่ือกำหนดกลยุทธ์   แผนการ
ดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงานเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงานในการพัฒนางานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย 

(๖) การจัดทำโครงการวิจัยกับชุมชน หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นการสะท้อนพันธ
กิจ   ที่สำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
ศักยภาพของนักวิจัย ในการสร้างองค์ความรู้ที่
ชุมชนสามารถนำไปใช้แล้วส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนวัตกรรม –
เพ่ือให้อาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
เครือข่ายวิจัย  โครงการ Research Talk ใน
หัวข้อเรื่องประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิง
พ้ืนที ่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.จินดา   
ยืนยงชัยวัฒน ์
นางสาวเบญจวัลย์   
ทันชม 

 
(๗) ควรจัดระบบสารสนเทศ เพ่ือการแพร่
ผลงานวิจัยให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ 

สถาบั น วิจั ยและพัฒ นา   มี การจัดทำ
ว า ร ส า ร ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เป็นวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในลักษณะ
บทความวิชาการ และบทความวิจัย  และ
เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ที่ เ ว็ บ ไ ซ ด์  
http://ejs.bsru.ac.th 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผศ.ดร.นนท์ณธี   
ดุลยทวีสิทธิ์ 
นางสาวเพ็ญนภา   
พฤฒินิรันดร 

(๘) ควรเพ่ิมการจัดทำผลงานวิจัยที่เป็นทีม เพ่ือ
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการพัฒนา
นักวิจัยด้วย 

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มี ก ารจั ด กิ จ
กรรมการบริหารจัดการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

(9) ควรตั้งเป้าหมายในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
โดยยึดหลักคุณสมบัติ  ทักษะของคนรุ่นใหม่
ศตวรรษท่ี 21 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ 
Research Talk ในหัวข้อเรื่อง
ประสบการณ์การทำงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
จำนวน ๒ ครั้ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 


