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ประวัติการทำงานวิจัย 
งานวิจัย 
กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์  สรายุทธ์  คาน อารียา  จุ้ยจำลอง และชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน.  (2556).  

กระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  
งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ วรุณรัตน์ คนซื่อ ศิริกาญจน์  
โพธิ์เขียว และอภิญญา หนูมี.  (2555).  พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและความคิดเห็นที่มีต่อ
การเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือผังมโนทัศน์. งานวิจัย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 

จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์ วรุณรัตน์ คนซื่อ ศิริกาญจน์  
โพธิ์เขียว และอภิญญา หนูมี. (2557).  โครงการติดตามและประเมินผลการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม : กรณีศึกษาโครงการห้องสมุดเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านพุปลาไหล จังหวัด
นครราชสีมา. งานวิจัย สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. 
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ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน.  (2548).  ห้องสมุดมีชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  งานวิจัย 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2556).  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน. (2558).  การพัฒนาตัวแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนตามบทบาทของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น.  งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์          
กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์ และ วรัญญา กิตติวงศ์วัฒนชัย. (2561). การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
สำหรับผู้นำชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21.  งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ลินดา  เกณฑ์มา ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน อัควิทย์ เรืองรอง พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ชัชศรัณย์ จิตคงคา 
และจตุพล เจริญรื่น.  (2556).  การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา.  งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การเผยแพร่งานวิจัย 
Pongpattanayothin, P. (2007).  The model of ideal library for local development.  

International Conference 2007 on Innovation for Sustainable Development, 19-20 
October 2007 at Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2553).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่น.  การ
นำเสนอภาคบรรยายใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 4. วันที่ 20-22 
กุมภาพันธ์ 2552. 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน. (2554).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
กระบวนทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทของห้องสมุด.  นำเสนอภาคโปสเตอร์ ใน การประชุม
วิชาการราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 2  เรื่อง การวิจัยท้องถิ่นเพ่ือแผ่นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น. วันที่ 14-17 มกราคม 2554 ณ หอประชุมศรีวชิร โชติ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก. 

ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน.  (2554).  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่องห้องสมุดกับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
กระบวนทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทของห้องสมุด. การนำเสนอภาคนิทรรศการในการ
นำเสนอ ผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2011)  ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพ ฯ. วันที่ 26-30 สิงหาคม 2554. 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช บูรณจิตร แก้วศรีมล ทชชยา วนนะบวรเดชน์  
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ห้องสมุดแห่งประเทศไทย, 12(1), 29-43. 

ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน ชัชนนัท์ อินเอ่ียม พรรณา พูนพิน และดุษฎี เทิดบารมี.  (2556, กรกฎาคม-
ธันวาคม).  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา.  วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 7(2), 47-
56. 

ลินดา  เกณฑ์มา ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน อัควิทย์ เรืองรอง พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา ชัชศรัณย์ จิตคงคา 
และจตุพล เจริญรื่น. (2558, มกราคม-มิถุนายน).  การศึกษาสภาพและความต้องการในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.  วารสารสารสนเทศ, 14(1), 69-81. 

 


