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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 

 
 บัณฑิตวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ไม่ว่า

จะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การวิจัยและพัฒนาหรือสร้างรูปแบบการวิจัยที่มีประสิทธิผล การ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ใหก้ับผูเ้รียน โดยใช้วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม

ของคณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มคีุณค่าต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่

ต่อสาธารณะซึ่งจะก่อใหเ้กิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ในสถานการณ์จริง  

 บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ก าหนดกรอบในการจัดท าแผนแผนปฏิบัติการด้านวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2560 -2564) และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การ

ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนหลักการที่จะพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยไปสู่การเป็น

หน่วยงานที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สู่การตีพิมพ์  เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่ง

ทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และ

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อน ามาใช้ในยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพของท้องถิ่น สังคม

และประเทศชาติ ส าหรับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมาย ดังนี้ 

 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวจิัย 

1. เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

นานาชาติและน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 1. ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ (ร้อยละ 40) 

 2. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ า(ร้อยละ 40) 

 3. ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ั้งหมด (ร้อยละ 62) 
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 โดยแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)  สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรม

และงบประมาณ ดังตารางที่ 1 

 

ตำรำงที่ 1 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 -2564) ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้ำน โครงกำร/กิจกรรม 

(จ ำนวน) 

งบประมำณ 

(บำท) 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

1 1,500,000 

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยเพื่อการ

พัฒนา 

1 250,000 

3. โครงการจดลิขสทิธิ์และสิทธิบัตร 1 200,000 

4. โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือขา่ย 1 250,000 

5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 1 250,000 

6. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 500,000 

7. โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 1 500,000 

8. กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการ

จัดการความรู้การวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ

สังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ/กิจกรรมการ

วิจัยประยุกต์เชิงลกึหรอืต่อยอดเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน 

1 250,000 

 

 ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัยได้น าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อแปลง

ไปสู่การปฏิบัติในแต่ละปี โดยการจัดการเป็นแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุป

โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะด าเนินการ ดังตารางที่ 2  
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ตำรำงที่ 2 แสดงจ านวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในแต่ละด้าน 

กิจกรรมด้าน โครงการ/กิจกรรม 

(จ านวน) 

งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

1 100,000 

2. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเพื่อ

การพัฒนา 

1 10,000 

3. โครงการจดลิขสทิธิ์และสิทธิบัตร 1 10,000 

4. โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือขา่ย 1 5,000 

5. โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย 1 10,000 

6. โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ 1 500,000 

7. โครงการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัย 1 50,000 

8. กิจกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน าไปสู่การใช้ประโยชน์

ในอุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย/กิจกรรมการ

จัดการความรู้การวิจัย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ

สังคม และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ/กิจกรรมการ

วิจัยประยุกต์เชงิลกึหรอืต่อยอดเพื่อน าไปแก้ไขปัญหาการ

ด าเนนิงานของหน่วยงาน 

- - 

 

โดยมีแนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 การน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้

ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการ

ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เพื่อปรับกระบวนการ และ
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กลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปสู่การ

ปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 2. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

อย่างเป็นระบบ  

แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2562 ไปสู่กำรปฏิบัติ 

 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดแนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ

โครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะ

สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่

ก าหนด 

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้า

อย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัย

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้งา่ย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้ง

สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวจิัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 การติดตามประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย

บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้

ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัดแก่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่าง

เป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อย่างตอ่เนื่อง 

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

 ปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ตั้ง

โครงการบัณฑิตศึกษาขึ้น โดยมีสายงานขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มีชื่อเรียกหน่วยงาน

ภายในว่า “บัณฑิตวิทยาลัย” มีฐานะเทียบเท่าคณะ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อท าหน้าที่จัด

การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้ งในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาต่างๆ และหลักสูตรแรกที่เปิดสอน 

คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการจัดการคุณภาพ  

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ตามการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 เมื่อเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2548 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการจัดตั้งให้เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 ที่มีการบริหารงานบุคคลและงานบริหารวิชาการของตนเอง โดยมีหน้าที่ก ากับมาตรฐานและ

ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่า

ด้วยการจัดตั้งและการด าเนินงานจัดการศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2548 เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่ง

มหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนั นทา และให้ ใช้ ชื่อ เป็นภาษาอั งกฤษว่า  “The Graduate School, 

Suansunandha Rajabhat University” 

 ซึ่งในปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นศูนย์กลางในการประสาน

และก ากับดูแลควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะสาขา ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในการพัฒนา

ประเทศ มีวิสัยทัศน์ คือ “ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพ และได้

มาตรฐานระดับชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” และมีพันธกิจส าคัญ คือ ผลิต

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้าน

วิจัย  บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในด้าน

ต่าง ๆ  

 บัณฑติวิทยาลัย  มกีารบริหารจัดการองค์กร ด้วยการแบ่งโครงสรา้งองค์กรและการบริหารโดยมี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงาน ซึ่งมีรองคณบดี ๓ ต าแหน่ง 

ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

เป็นผู้ช่วยรับผดิชอบงานภายในส านักงาน งานวิชาการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

และงานกิจการนักศึกษา มีคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นกรรมการประจ า
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คณะในการวางนโยบายและแผนงานการด าเนินงานของหน่วยงาน พิจารณาหลักสูตรให้ค าปรึกษาและ

เสนอความเห็นแก่คณบดีในการบริหารงาน 
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1.2 โครงสร้ำงหนว่ยงำน 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบรหิำร 
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        1.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ของบัณฑิตวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 – 2564 
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ส านักงานบัณฑติวิทยาลัยก าหนดโครงสร้างของหนว่ยงาน  ตามหนา้ที่ความรับผดิชอบ ดังนี้ 

คณบดีบัณฑติวิทยำลัย  มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท าแผนและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจ าปี ในการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษาของมหาวิทยาลัยเสนอคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 

2. จัดท าแผนรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยประจ าปี และด าเนินการรับ

สมัครนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน 

3. ด าเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น จัดท าทะเบียนนักศึกษา แผนการศึกษา 

ตารางเรียน การลงทะเบียนเรียน  การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ การ

สอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ การส าเร็จการศึกษา และทะเบียนบัณฑิต ในการจัด

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือการด าเนินการอื่น ๆ ตามที่

คณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมาย 

4. ประสานงาน ติดตามการจัดท าหรือปรับปรุงหลักสูตรและก ากับการประกันคุณภาพ

การศกึษาของหลักสูตร 

5. ควบคุมดูแลการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป

ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

6. พิจารณาเสนอการแต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศกึษาให้คณะกรรมการอ านวยการบัณฑติ

วิทยาลัยใหค้วามเห็นชอบ และจัดท าทะเบียนคณาจารย์บัณฑติศกึษา 

7. พิจารณาวางข้อบังคับการปฏิบัติงานภายในของบัณฑิตวิทยาลัยเท่าที่ไม่ขัดกับข้อบังคับของ

สภามหาวิทยาลัย 

8. จัดการวัดผล ประเมินผล ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และควบคุมมาตรฐาน

การศกึษาของบัณฑิตวทิยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัย 

9. ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภา

มหาวิทยาลัย 

10. จัดท ารายงานประจ าปีของบัณฑิตวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิต

วิทยาลัย 

11. ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบบัญชี และการตรวจสอบอื่น ๆ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจากองค์กรภายในและองค์กรภายนอก 

12. แตง่ตัง้คณะกรรมการหรอืมอบหมายใหบุ้คคลด าเนินการตามข้อ 1. ถึง ข้อ 11. 

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  เกี่ยวกับกิจการของบัณฑิตวิทยาลัย หรือตามที่อธิการบดี หรือสภา มหาวิทยาลัย

มอบหมาย 

14.  ให้มอี านาจออกประกาศตามที่คณะกรรมการอ านวยการบัณฑติวิทยาลัยเห็นชอบ 
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ภำระงำนรองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

1. ก ากับดูแลการบริหารงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ

บัณฑติวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

2. วางระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยให้คณาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยมีการท า

ผลงานวิจัยเพิ่ม มากขึ้น 

3. วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อ

เตรียมความพรอ้มในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4. พัฒนานักวิจัยและแสวงหาแหลง่ทุน 

5. สรา้งเครือขา่ยการวิจัย 

6. ฝกึอบรมด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา 

7. จัดประชุมวิชาการเพื่อการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 

8. จัดท าแผนการด าเนนิงานบริการวิชาการแก่สังคมให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตรข์องบัณฑิต

วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย 

9. วางระบบและกลไกการให้บริการวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับผลการ

ส ารวจความต้องการของชุม หรอืภาครัฐ หรอืเอกชน 

10. บูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย และประเมินผลส าเร็จของ

การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

11. ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคม และน าผลการประเมิน

ไปปรับปรุงระบบและกลไกการให้บริการวชิาการ 

12. พัฒนากระบวนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคโนโลยี ที่เหมาะสมแก่

ชุมชนและสังคม 

13. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการทั้งในชุมชน และสังคม กับภาครัฐและ

เอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนางานบริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่าง

ต่อเนื่อง 

14. วางระบบกลไก และก ากับขับเคลื่อนการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และให้มี

การบูรณาการกับพันธกิจด้าน การเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนานักศึกษา 

15. จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการทบทวน ติดตาม และประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

16. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.5 กรอบภำระงำน 

ภาระงานตามโครงสร้างบัณฑติวิทยาลัยมีทั้งหมด 7 ฝา่ย ดังนี้ 

ฝ่ำยพัฒนำงำนวจิัยและบรกิำรวชิำกำร มีทั้งหมด 6 งาน ประกอบด้วย 

 1. งานผลติผลงานวิจัยมีทั้งหมด 2 กิจกรรมหลัก   

1.1 การจัดโครงการพัฒนานักวิจัย  

1.2 การตรวจสอบและรวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์ส่งสถาบันวิจัย 

 2. งานเผยแพร่ผลงานวิจัยมีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก   

2.1 การจัดโครงการแนะแนวการเขียนบทความและน าเสนอบทความ 

2.2 การเตรียมงานในฝา่ยอ านวยการและฝ่ายวิชาการ 

2.3 การประชาสัมพันธ์งานน าเสนอ 

2.4 การจัดท าเว็บไซต์ประชุมวิชาการ 

 3. งานผลิตวารสารวิชาการมีทั้งหมด 5 กิจกรรมหลัก   

3.1 การจัดท าวารสารวิชาการคณะ 

3.2 การประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ 

3.3 การจัดรูปแบบวารสาร 

3.4 การจัดส่งวารสารเพื่อการเผยแพร่ 

3.5 การประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการบนเว็บไซต์คณะ 

 4. งานบริการวิชาการแก่สังคมมีทั้งหมด 4 กิจกรรมหลัก   

4.1 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน  

4.2 การประชุมช้ีแจงความต้องการของชุมชน 

4.3 การจัดตัง้คณะกรรมการบริการวิชาการ 

4.4 การลงพื้นที่บริการวิชาการ 

 5. งานศูนย์เรยีนรู้ชุมชนมทีั้งหมด 10 กิจกรรมหลัก   

  5.1  การจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

  5.2  การจัดท าโครงการเพิ่มองค์ความรูใ้นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

  5.3  การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

  5.4  การรับสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ 

  5.5  การจัดเตรยีมทรัพยากรสารสนเทศ 

  5.6  การจัดเก็บและจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 

  5.7  การเตรียมและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศ 

  5.8  การรายงานข้อมูลสถิติการใหบ้ริการและประเมินความพึงพอใจ 

  5.9  การแนะน าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
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  5.10 การบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ 

 6. งาน U-rankingมีทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก   

6.1 การจัดประชุมแบ่งตัวช้ีวัดตามเกณฑ์ 

6.2 การตดิตามผลการด าเนินงาน 

6.3 การลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบนเว็บไซต์ 

6.4 การจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

6.5 การจัดท าคลังขอ้มูล มคอ. 

6.6 การจัดท าฐานข้อมูลท าเนียบนักศึกษาปัจจุบัน 
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1.6 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัย 

 
ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

1. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ขับรถสาธารณะ

แท็กซี่ 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 7 พ.ศ.2560 "การวิจัยเพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน" ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจิกายน 

2560 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ฐติเิวส 

ศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุวรย์ี ยอดฉิม 

2. ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่ เกิดเหตุของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตพื้นที่กองบังคับการต ารวจนคร

บาล 6 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

พล.ต.ท.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ณรงค์  

กุลนิเทศ 

3. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใชบ้รกิารธุรกิจสปา

ของผู้ใช้บรกิารในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

4. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิประเภทต่าง ๆ ของผู้บริโภคศึกษา 

กรณีศึกษา : นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค อ าเภอเมือง 

จังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์มือสองของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

6. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์มือสองของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

7 ปัจจัยที่ มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับ

มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้รกิารอูซ่่อมรถยนต์

ในจังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

9 ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในจังหวัด

ระนองที่มีต่อการให้บริการของ ส านักงานส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

10 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพปฏิบัติงานคลังขององค์การ

บรหิารส่วนต าบลในเขตจังหวัดอุดรธานี 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปี 2560 

หน้า 22-29 

มกราคม - 

มิถุนายน 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชีของ

เจ้าหน้าที่กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดหนองคาย  

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปี 2560 

หน้า 30-40 

มกราคม - 

มิถุนายน 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

12 ทัศนคติของสมาชิกต่อการรับบริการด้านสินเชื่อของ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จ ากัด ใน

เขตจังหวัดอุดรธานี 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปี 2560 

หน้า 41-53 

มกราคม - 

มิถุนายน 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

 

13 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขต

จังหวัดอุดรธานี 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปี 2560 

หน้า 41-53 

มกราคม - 

มิถุนายน 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

14 ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ

บุคลากรกองคลังเทศบาลต าบลหนองสองห้อง อ าเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปี 2560 

หน้า 193 - 204 

มกราคม - 

มิถุนายน 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโยธิน ณ สงขลา  
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

15 ประสิทธิภาพการบรหิารงบประมาณขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ในเขตจังหวัดอุดรธานี 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2560 

หน้า 116-125 

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

16 คุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัด

อุดรธานี 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2560 

หน้า 38-46 

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

17 ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการช าระภาษีของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ อ าเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2560 

หน้า 29-37 

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

18 การประเมินความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

เขตจังหวัดหนองคาย 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2560 

หน้า 182-191 

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 25600 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

19 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน

บัญชี องค์การบรหิารส่วนต าบลในเขตจังหวัดอุดรธานี 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปี 2560 

หน้า 227-237 

กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน ้าค า 

20 Knowledge management in forensic computer การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "World Conference on Educational Sciences 

(WCES 2017)" ณ เมืองนีซ ประเทศฝร่ังเศส 

1-4 กุมภาพันธ์ 

2560 

พล.ต.ท. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์(พิเศษ) 

 ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ 

21 ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองแต่งกายและ

อุตสาหกรรมแปรรูปและการเก็บถนอมสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ า 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.กฤษ ฉายแสงเดือน 

22 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความจงรักภักดีของแฟนบอลที่มีต่อ

สโมสรแอร์ฟอร์ซ เซ็นทรัล เอฟซี 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 .0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary” ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ภาษณา สรเพชญ์พสิัย 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

23 ความเป็นธรรมที่รับรู้ พฤติกรรมเชิงลบ ความคาดหวัง 

และภูมิหลังของผู้บริโภคที่มีผลต่อประสิทธิผลในการ

คุ้มครองผู้บริโภค 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล 

24 บทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาครูของโรงเรียนใน   

สหวิทยาเขตน ้าพอง - กระนวน ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล 

25 กลยุทธ์การตลาดของทีมฟุตบอล สโมสรฟุตบอลอาร์มี่ 

ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2017 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ภาษณา สรเพชญ์พสิัย 

26 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานของ

บุคลากรองค์การบรหิารส่วนจังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.พรรณิลัย นิติโรจน์ 

27 การศึกษาบทบาทภาวะผู้น าเชิงอ านาจบารมีในเขตพื้นที่

ต าบลคุระ อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล 

28 การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ใน

องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าดอกไม้  อ าเภอชื่นชม 

จังหวัดมหาสารคาม 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล 

29 การตรวจพิสูจน์และรูปแบบการแก้ไขการปลอมแปลง

เลขหมายรถยนต์โดยน า้ยาเคมี 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 พล.ต.ท. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์(พิเศษ)  

ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ 

30 การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน (AEC) ขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดอุดรธานี 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปวิช เฉลิมวัฒน ์
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

31 ปัจจัยการพัฒนาสมรรถภาพนักฟุตบอลในต าแหน่งเช็น

เตอร์ กรณีศกึษา ประเทศไทย 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ภาษณา สรเพชญ์พสิัย 

32 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้  อ าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคา 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล 

33 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้  อ าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคาม 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.พรรณิลัย นิติโรจน์ 

34 นวัตกรรมการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 

 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จินดาพล 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห ์

35 กลยุทธ์และระบบงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ให้บรกิารสายการบินต้นทุนต่ า 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน" 

คร้ังที่ 6 ณ โรงแรมเดอะรอยัล รเิวอร์ กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 

2560 

พ.ต.อ.อาจารย์ ดร.นพดล บุรณนัฏ 

36 Postmodernity in the reflection of the Pontifical Council 

for Justice and Peace on "Vocation of the Business 

Leader" 

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน" 

คร้ังที่ 6 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 

22-23 มิถุนายน 

2560 

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ 

37 POLICE AND PUBLIC PARTICIPATION MECHANISM 

FOR TRAFFIC PROBLEM-SOLVING DEPARTMENT 

STORE, SCHOOL AND MARKET AREA IN 

METROPOLITAN POLICE BUREAU THAILAND 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC 

TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND 

EDUCATION RESEARCH CONFERENCE ณ เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส 

10 - 12 

กรกฎาคม 2560 

พล.ต.ท. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์(พิเศษ)  

ดร.ณรงค์  กุลนิเทศ 

38 THE ADAPTTION OF THAI INDUSTRY TO ENTER 

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMIC 

TOURISM SCIENCES TECHNOLOGY HUMANITIES SOCIAL SCIENCES AND 

EDUCATION RESEARCH CONFERENCE ณ เมืองซูริค สมาพันธรัฐสวิส 

10 - 12 

กรกฎาคม 2560 

อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน ์
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

39 VITAL FACTORS OF RECENTLY GRADUATES FOR 

APPLYING JOBS IN ASEAN LABOR MARKET 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  International Business Economic Tourism Sciences 

Technology Humanities Social Sciences and Education Research Conference, 

Berlin, Germany 

23-25 ตุลาคม 

2560 

อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์  เอกนราจินดาวัฒน ์

40 Advantages and Disadvantages of Outsourcing การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ 

41 International Passengers' Satisfaction: A Case Study of 

Low-Cost Airlines 

การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ 

42 Induction on Philosophy of the Sufficiency Economy to 

the Thai  Way of Life 

การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง 

43 Management in Effectiveness Service for Out Patient 

Department  (OPD) Vichaivej International Hospital 

Omnoi 

การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ 

44 The Enhancement of Service Quality by Utilizing 

Traditional Service  Factors as Competitive 

Advantages for Thai Tourism Industry 

การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ 

45 An Investigation of International Tourists' Loyalty : A 

Case Study of  Chiangmai, Thailand 

การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

อาจารย์ ดร.พลอมร  ธรรมประทีป 

46 Acquiring Start-Up Capital for Small Entrepreneurs การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

อาจารย์ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล 

47 Factors Affecting Prosperity, Stability, and 

Sustainability of Tourism  Business and Services in 

Phuket, Thailand   

การประชุมวิชาการ ABRM 7th International Conference on Restructuring of The 

Global Economy (ROGE) ณ เมืองออ๊กซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร 

3-4 กรกฎาคม 

2560 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

48 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา

เด็ก เล็ กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  จั งหวัด

ฉะเชิงเทรา 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

49 แนวทางการพัฒนาการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

50 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีเด็ก

ต่างด้าวในจังหวัดระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

51 สมรรถนะที่พึงประสงค์ทางการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา ของโรงเรียนในเขตต าบลนาสัก อ าเภอสวี 

จังหวัดชุมพร 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

52 ภาวะผู้น าที่พึงประสงค์ของบุคลากรสายสนับสนุนใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตกรุงเทพมหานคร 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

53 แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดปทุมธานี 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

54 บทบาทของผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย การจัดการศึกษาที่  3 

(ห งาว-โตน เพชร) ส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึกษา

ประถมศึกษาระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

55 การบริหารงานบุคลากรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร เขต 2 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

56 บทบาทผู้บริหารในการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน

เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

57 Saw-U The Performance Practice in Music Curriculum 

of Rajabhat Universities,Bangkok 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

58 Khim Performance for Thai Music Students in Rajabhat 

Universities 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

59 ปัจจัยในการบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนสังกัด

เขตพืน้ที่การศกึษา ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

60 แนวทางการพัฒนาหน่วยงานสังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร

อากาศสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4 . 0  Innovation and Development SSRU’s 8 0 th Anniversary”         

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน 

16 มีนาคม 2560 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

61 แนวคิดเร่ืองผู้เรียนเป็นส าคัญกับการปฏิบัติในประเทศ

ไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์วจิักษ์และวิธาน 

วารสารวิชาการ รมยสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรัีมย์ ปีที ่15 ฉบับที่ 3 หน้า 203-

208 

กันยายน-

ธันวาคม 2560 

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ 

62 แนวคิดเร่ืองผู้เรียนเป็นส าคัญกับการปฎิบัติในประเทศ

ไทย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์วจิักษ์และวิธาน 

วารสารวชิาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที ่6 ฉบับที่ 2 หน้า 138-156 กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2560 

อาจารย์ ดร.ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง 

อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

63 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพตาม

หลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธ แบบไตรสิกขา 

วารสารบัณฑิตศึกษาปรทิรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที ่13 

ฉบับที่ 2 หน้า 97-109 

พฤษภาคม-

สิงหาคม 2560 

พ.ต.อ.อาจารย์ ดร.นพดล บุรณนัฏ 

64 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

วิจักษ์ และวิธาน 

วารสารบัณฑิตศึกษาปรทิรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที ่13 

ฉบับที่ 2 หน้า 71-83 

พฤษภาคม-

สิงหาคม 2560 

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ 

65 การตีความมรรคมีองค์ ๘ ตามหลักหลังนวยุคสายกลาง 

:การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน 

วารสารบัณฑิตศึกษาปรทิรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที ่13 

ฉบับที่ 2 หน้า 54-70 

พฤษภาคม-

สิงหาคม 2560 

อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป 

ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ 

66 บุพปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของ

พนักงานขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษที่ 3 

หน้า 7-19 

กรกฎาคม 2560 อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ 

67 บุพปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การค้า

ชายแดนไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 9 ฉบับพิเศษที่ 3 

หน้า 31-44 

กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร 

อาจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม 

68 องค์ประกอบของการแสดงความรับชอบต่อสังคมของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 

วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที ่22 ฉบับที่ 2 หน้า 242-251 พฤษภาคม-

สิงหาคม 2560 

อาจารย์ ดร.สุรมน ไทยเกษม 

69 การประเมินประสิทธิภาพของชุดทดสอบส าหรับตรวจ 

1 1 -nor-delta-9 -tetrahydrocannabinol -carboxy acid 

(THC-COOH) ในปัสสาวะ 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 พล.ต.ท.ผู้ชว่ยศาสตราจารย์(พิเศษ)  

ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ 

70 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าที่

ระลึก ของผู้ชมฟุตบอลยามาฮ่า ลีก 1 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

71 ปัจจัยที่มีความส าคัญจากการสื่อสารการตลาดที่มีต่อ

สโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก: กรณีศึกษาการสื่อสาร

การตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไล 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 
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ล ำดับ ชื่องำนวิจัย/ 

งำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

ชื่อวำรสำรที่ตพีิมพ์/ 

แหล่งท่ีเผยแพร/่หน่วยงำนประเมนิต ำแหน่งทำงวิชำกำร/หน่วยงำนหรือ

องค์กรระดับชำตวิ่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร 

วัน/เดอืน/ป ี

ท่ีตีพิมพ์ 

ชื่อ-สุกล 

เจ้ำของผลงำน 

72 การศึกษาปัญหาการท าสัญญาจ้างนักฟุตบอลอาชีพ 

สโมสรชลบุรี เอฟซี 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

73 นวัตกรรมสื่อกีฬาฟุตบอล:กรณีศึกษาฟุตบอลลีก

อุดมศึกษาหญิง 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

74 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์สโมสรระยอง เอฟซี ของแฟนคลับ 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

75 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึกของแฟน

คลับ : กรณีศกึษา สโมสรฟุตบอลนครปฐม ยูไนเต็ด 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

76 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของที่ระลึกของแฟน

คลับ : กรณีศกึษา สโมสรฟุตบอลบางกอก เอฟซี 

การจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ  คร้ังที่  8 

“Research 4.0 Innovation and Development SSRU’s 80th Anniversary”  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข 

77 โครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิก

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหลักสูตร "การบริหาร

จัดการและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืนตามแนวแประชารัฐ 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 22 กันยายน 

2560 

อาจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน้ าค า 

77 โครงการส่งเสริมและพัฒนาร้านค้าประชารัฐกองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักสูตรยกระดับร้านค้าประชา

รัฐตน้แบบเพื่อชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 22 กันยายน 

2560 

อาจารย์ ดร.สุคนธ์ เครือน้ าค า 
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1.7 ข้อมูลพื้นฐำนของบัณฑติวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1.7.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาให้ได้มาตรฐานสากล 

      1.7.2 จุดประสงค์ (Purpose) 

 1. สง่เสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑิตที่เน้นองค์ความรูสู้่ท้องถิ่น 

 2. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

 3. ให้บริการงานวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามวถิีวังสวนสุนันทา 

1.7.3 พันธกิจ (Mission) 

 ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพบัณฑติระดับบัณฑติศกึษาที่เน้นองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

สร้างมาตรฐานวิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.7.4 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ ให้มสีังคมคุณภาพ องค์ความรู ้และทักษะสู่สากล 

 2. ส่งเสริมการท าวิจัยโดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

 3.  สง่เสริมสนับสนุนบริการวิชาการตอ่ชุมชนและสังคมสอดรับกระแสโลกาภวิัตน์ 

 4.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าแก่สังคม และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น 

1.7.5 เสำหลัก (Pillar) 

 ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

 คุณธรรม (Morality) 

 เครือขา่ย (Partnership) 

 ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

 วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีวังสวนสุนันทา”  
 

1.7.6 วัฒนธรรม (Culture) 

 ความดงีามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผูอ้าวุโสและการ

ทักทาย 
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1.7.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

  เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจติสาธารณะ 

 

1.7.8 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชดิชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

 

1.7.9 ค่ำนยิมหลัก (Core Values) 

 G Good governance  ธรรมาภิบาล 

 R Resourcefulness  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 A Association   การเชื่อมโยงประสานงานเครอืข่าย 

 D Devotion   ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนให้กับองค์กร 

 

 1.7.10 เป้ำหมำยกำรพัฒนำบัณฑิตวิทยำลัย (Graduate School Development Goals) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ

บัณฑติศกึษาให้มมีาตรฐานระดับสากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนามาตรฐานคุณภาพงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทาง

ปัญญา เพื่อการพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น และเผยแพร่สู่สาธารณะระดับชาติและนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา 

และศษิย์เก่า 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์การ 
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ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย 

 

2.1 นโยบำยด้ำนกำรวิจัย 

 1. เร่งรัดสร้างงานวิจัย โดยเน้นส่งเสริมสนับสนุน และอ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากร

ผูส้อนและการสนับสนุนการสอนเพื่อการวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

 2. บูรณาการงานวิจัยและสร้างสรรค์ เข้ากับการเรียนและการสอน 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย 

 1. เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนและบริการวิชาการ 

 2. เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยใหไ้ด้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่าง

เป็นรูปธรรม 

2.3 ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของ

มหำวิทยำลัย 

 2.3.1 ยุทธศำสตร์ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2  สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 2.3.2 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

  2.1 ผลงานวิชาการ วจิัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพมิพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ 

หรอืนานาชาติตามเกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 

  2.2 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคไ์ด้รับการน าไปไปใช้ประโยชน์ 

  2.3 ผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคไ์ด้ มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรอืทรัพย์สิน

ทางปัญญา   

  2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแหง่การเรียนรู ้และบริการวิชาการแก่สังคม 

  2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของแหลง่ทุน 

  2.6 งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑค์ุณภาพ 

  2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับความ

ต้องการของสังคม 

  2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริ่มสร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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  2.10 มหาวิทยาลัยมีสิ่งอ านวยความสะดวก และฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นประโยชน์และเอือ้

ต่อการส่งเสริมงานวิจัย 

  

 2.3.3 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

 

2.4 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย 

 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  มีเป้าหมายที่จะสร้างแผนด าเนินการที่มีพื้นฐานมาจาก 

ปัจจัยภายใน  ปัจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม การมีส่วนร่วมของประชาคม และ 

รวมถึงการ น าผลการประเมินต่าง ๆ  ดังนั้นในการจัดท าแผนจึงมีรูปแบบและกระบวนการในแต่ละ 

ขั้นตอน  ดังนี้  

 1. คณะกรรมการฯ  รวบรวมและวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยภายในและภายนอก  

 2. ก าหนดปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน (จุดแข็ง จุด่อน โอกาส และ

ภัย คุกคาม)  

 3. ประเมินให้น้ าหนักคะแนนตามล าดับจากมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัย 

คุกคาม)  

 4. คณะกรรมการฯ  วเิคราะหป์ัจจัยเชิงยุทธศาสตร ์การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์ 

 5. คณะกรรมการฯ  ก าหนดโครงการและกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

  6. ยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  7. คณะกรรมการฯ  ร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558  

  8. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  9. เสนอแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อผู้บริหารเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ และน าสู่การปฏิบัติ  

  10.  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให ้

ผูเ้กี่ยวข้องและประชาคมรับทราบ 

 

ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ 40 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ และเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติตอ่อาจารย์ประจ า 

≥30 

ร้อยละงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 60 



 

24 

 

 

 

2.5 แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย 

2.5.1  แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 – 2564)   

โครงกำร วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเปำ้หมำย กลุ่มเปำ้หมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

1.กิจกรรม - โครงกำรส่งเสรมิกำรตพีิมพเ์ผยแพร่ผลงำนวจัิยของอำจำรย์ประจ ำและ/หรือนักวิจัยในระดับชำตแิละนำนำชำติ 

1.1 โครงการน า เสนอ

ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร

ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาต ิ 

เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

ส นั บ ส นุ น ก า ร น า

ผลงานวิจัย หรืองาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

ของอาจารย์ประจ า

แ ล ะ /ห รื อ นั ก วิ จั ย

ประจ า ให้ ได้ รับการ

ตี พิ ม พ์ เ ผ ย แ พ ร่ 

ใน ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาต ิ

  

ร้อ ยล ะของผล งาน

วิชาการ วิจัยหรืองาน

ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

ท่ีตีพิมพ์  เผยแพร่ใน

ร ะ ดั บ ช า ติ  ห รื อ

นานาชาติต่ออาจารย์ 

ป ร ะ จ า  แ ล ะ /ห รื อ

นักวจิัยประจ า 

≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 คณาจารย์/นักวจิัย/

นักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา 

ต.ค.-ก.ย. 1,500,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 

ร้อยละของบทความ

วิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง 

(Citation) ในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต ิ

ต่ออาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยประจ า 

≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 คณาจารย์/นักวจิัย/

นักศกึษาระดับ

บัณฑิตศกึษา  

ต.ค.-ก.ย. ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 
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โครงกำร 

 

วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเปำ้หมำย กลุ่มเปำ้หมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

2.กิจกรรม - โครงกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูท้ี่ได้จำกกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ 

2.1 โครงการส่งเสริมการ

น าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน ์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน

การน าผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรค์ให้ ได้ รับ

การน าไปใช้ประโยชน์ใน

การพัฒนาสังคม ชุมชน 

จ านวนผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้ รับ

การน าไปใช้ประโยชน ์

5 5 5 5 5 อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 

3.กจิกรรม - โครงกำรจดลขิสิทธิแ์ละสทิธิบัตร 

3.1 โครงการอบรมแนว

ทางการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรและ

ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง

ทรัพย์สนิทางปัญญา 

เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

ส นั บ ส นุ น ก า ร จ ด

สิ ท ธิ บั ต ร ห รื อ อ นุ

สิ ท ธิ บั ต ร แ ล ะ ก า ร

คุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา  

จ านวนผลงานวจิัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้ รับ

การน าไปใช้ประโยชน ์

5 5 5 5 5 คณาจารย์/

นักวจิัย/นักศกึษา

ระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

ต.ค.-ก.ย. 200,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 

4.กิจกรรม - โครงกำรจดัหำแหลง่ทนุงำนวิจัย โดยอำศัยเครือข่ำย 

4.1 โค ร งก า ร ส า ร ว จ

ความพึงพอใจของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

สนับสนุนการจัดหา

แหล่งทุนงานวิจัย โดย

อาศัยเครอืขา่ย 

เงินสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ า/หรือ

นักวิจัยกลุ่มสาขาวิชา

ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ

สังคมศาสตร์ 

≥25,0

00 

≥25,0

00 

≥25,

000 

≥25,0

00 

≥25,0

00 

คณาจารย์/

นักวจิัย/นักศกึษา

ระดับ

บัณฑิตศกึษา 

 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเปำ้หมำย กลุ่มเปำ้หมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

5.กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวิจัย 

5.1 โค รงก ารส่ ง เส ริม

และพัฒนางานวิจัย

เพื่อยกระดับงานวจิัย

ให้มีคุณภาพ 

เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ

ส นั บ ส นุ น ก า ร น า

ผลงานวิจัย หรืองาน

ส ร้างสรรค์ ให้ ได้ รับ

การน าไปใช้ประโยชน์

ในการพัฒนาสั งคม 

ชุมชน 

จ านวนผลงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชน์ 

5 5 5 5 5 อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 

6.กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพวำรสำรวิชำกำร 

6.1 โครงการจัดท า

วารสารระดับ

บัณฑิตศกึษา 

เพื่อยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน 

1.จ านวนวารสารท่ีได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ 

2.จ านวนวารสารวชิาการ

ท่ีได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาต ิ

2 

 

- 

2 

 

- 

3 

 

- 

3 

 

- 

4 

 

1 

อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวจิัย/

บุคลากร

ภายนอก/

นักเรียนนักศกึษา

ระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก 

ต.ค.-ก.ย. 500,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 
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โครงกำร วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ค่ำเปำ้หมำย กลุ่มเปำ้หมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

ปี 

2560 

ปี 

2561 

ปี 

2562 

ปี 

2563 

ปี 

2564 

7.กิจกรรม - โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของนักวจัิย 

7.1 

 
โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียน

บทความเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัย

และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ า/หรือนักวจิัย ที่

มผีลงานวจิัย 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 

7.2 โค รงก ารผลิ ต ผ ล

งานวิ จั ยด้ านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(Flag.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ข อ ง บุ ค ล า ก ร ให้ มี

ค ว า ม คิ ด ริ เ ร่ิ ม

ส ร้างสรรค์ งานวิจั ย

และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ าและบุคลากรมี

ศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์การบริการ

วชิาการ วจิัยและ

นวัตกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 

8.กิจกรรม – กจิกรรมผลวิจัยและนวัตกรรมน ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ในอุตสำหกรรมและคลสัเตอรเ์ปำ้หมำย/กจิกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและ

สังคม และเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร/กิจกรรมกำรวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อน ำไปแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

8.1 

 
โค รงก ารส่ ง เส ริม

และพัฒนางานวิจัย

เพื่ อ น า ไ ป สู่ ก า ร

พัฒ นาชุ ม ชนแล ะ

สังคม 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรให้มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัย

และนวัตกรรมอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์

ประจ า/หรือนักวจิัย ที่

มผีลงานวจิัย 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

≥90/

ปี 

อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวจิัย 

ต.ค.-ก.ย. 250,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วชิาการ 
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2.5.2  แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรส่งเสริมกำรตพีิมพ์เผยแพร่ผลงำนวจิัยของอำจำรย์ประจ ำและ/หรือนักวิจัยในระดบัชำติและนำนำชำติ 

1 โครงการน าเสนอ

ผลงานวิชาการ

ระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

เพื่อสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ หรือการไปบรรยาย

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองาน

วิชาการของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

≥20 อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวิจัย/

นักศึกษาระดับ

ปรญิญาโทและ

เอก/

บุคคลภายนอก 

 ตุลาคม 2560 

-กันยายน 2561 

1,500,000  ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

กิจกรรม - โครงกำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู้ที่ได้จำกกำรวจิัยเพื่อกำรพฒันำ 

1 โครงการส่งเสรมิการ

น าผลงานวิจัยไปใช้

ประโยชน์ 

เพื่อสง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการ

น าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาสงัคม ชุมชน 

 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์ 

5 อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวิจัย 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน 2561 

50,000  ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

กิจกรรม - โครงกำรจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

1 โครงการอบรมแนว

ทางการจดสิทธิบัตร

หรืออนุสิทธิบัตรและ

การคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา 

 

 

 

 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรและการ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ได้รับการน าไปใช้

ประโยชน์ 

5 อาจารย์ประจ าและ/

หรือนักวิจัย 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน 2561 

40,000  ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรจัดหำแหล่งทุนงำนวจิัย โดยอำศัยเครอืข่ำย 

1 โครงการส ารวจความ

พึงพอใจของ

ผู้ใช้บรกิารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสรมิและสนับสนนุการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย

เครือข่าย 

เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์ตอ่อาจารย์ประจ า/

หรือนักวิจัย 

≥25,000 อาจารย์ประจ าและ/

หรือนักวิจัย 

 

 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน 2561 

-  ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวจิัย 

1 การกระจายอ านาจ

การจัดสวัสดิการ

สังคมส าหรับ

ผู้สูงอายุสู่องค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น  

1. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอ านาจการจัด

สวัสดิการสังคมส าหรับผูสู้งอายุไปสูอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2 .เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการกระจายอ านาจการจัดสวัสดิการ

สังคมส าหรับผูสู้งอายุไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะหป์ัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

กระจายอ านาจการจัดสวัสดิการสงัคมส าหรับผูสู้งอายุสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เพื่อศึกษากลไกลรูปแบบที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการกระจาย

อ านาจการจัดสวัสดิการสังคมส าหรับผูสู้งอายุสู่องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. ณัฐณภรณ์  

เอกนราจินดา

วัฒน์  

2 ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและการ

ปรับตัวของธุรกิจ

เดินเรือเพื่อการ

ท่องเที่ยวนอกฤดกูาล

ท่องเที่ยว ในจังหวัด

ภูเก็ต  

1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อแนวทางการบรหิาร

ทรัพยากรมนุษยใ์นอุตสาหกรรมการบรกิารเดินเรือเพื่อการ

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต 

2. เพื่อศึกษาวิเคราะหแ์ละประเมินผลกระทบของ ปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกีย่วข้องกับธุรกิจเดนิเรอืเพื่อ

การท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

และการท่องเที่ยวของจงัหวัดภูเก็ต 

 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. เจตน์สฤษฎิ์ 

อังศุกาญจนกุล  
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวจิัย 

  3. เพื่อศึกษาและรับฟังข้อเสนอทิศทางการท่องเที่ยวและธุรกิจ

เดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเก็ตรวมทั้งมาตรการ เพื่อ

ส่งเสรมิการบรหิารและพัฒนาการทอ่งเที่ยวในระยะสั้น กลาง และ

ยาว จากผู้ประกอบการธุรกิจเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยวของจงัหวดั

ภูเก็ต 

4. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาธรุกิจเดินเรือเพื่อการท่องเที่ยว

แบบย่ังยืน 

      

3 ความสัมพันธ์เชิง

สาเหตุระหว่างการ

มุ่งเน้นตลาด 

ความสามารถทาง

นวัตกรรม และ 

กลยุทธ์การแข่งขนัที่

ส่งผลต่อผลการ

ด าเนินงานองคก์าร

ของโรงพยาบาล

เอกชนทั่วประเทศ

ไทย 

1) ศึกษาระดับของการมุ่งเน้นตลาด ความสามารถทางนวตักรรม

ของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ในระดับใด 

2) ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการมุง่เนน้ตลาด ความสามารถทาง

นวัตกรรมที่มีอทิธิพลต่อผลการด าเนนิงานของโรงพยาบาลเอกชน 

ภายใต้กลยุทธ์การแขง่ขัน 

3) ศึกษารูปแบบเชิงสาเหตขุององค์ประกอบของตัวแปรการมุ่งเนน้

ตลาดที่มีอทิธิพลต่อความสามารถทางนวัตกรรม ผลการ

ด าเนินงานองคก์ารของโรงพยาบาลเอกชน ภายใตก้ลยุทธ์การ

แข่งขัน 

 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 อาจารย์กฤศ 

ฉายแสงเดือน 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวจิัย 

4 ปัจจัยที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานโรงแรม        

จังหวัดภูเก็ต  

1. เพื่อศึกษาระดับของความพึงพอใจในงาน แรงจงูใจในการ

ปฏิบัติงาน การท างานเป็นทีม และประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน  

2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน และการท างานเป็นทีม ทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. นัทนิชา  

หาสุนทร ี 

5 สภาพแวดล้อมของ

การด าเนินงานและ

กลยุทธ์ที่มีผลกระทบ

กับความส าเร็จของ

ธุรกิจการบิน  

การศึกษาคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคท์ี่จะศกึษาความสัมพันธข์องปัจจัย

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

1 สภาพแวดล้อมที่ท างาน (ประกอบด้วย ความทันสมัย ความ

ปลอดภัย และความร่วมมือ) ที่มีผลกระทบกับกลยุทธ ์

 2 สภาพแวดล้อมที่ท างาน (ประกอบด้วย ความทันสมัย ความ

ปลอดภัย และความร่วมมือ) และกลยุทธ์ (ประกอบด้วย นโยบาย 

การวางแผน และการปฏิบตัิงาน) ทีม่ผีลกระทบกับความพึงพอใจ 

 3 สภาพแวดล้อมที่ท างาน (ประกอบด้วย ความทันสมัย ความ

ปลอดภัย และความร่วมมือ) กลยุทธ ์(ประกอบด้วย นโยบาย การ

วางแผน และการปฏิบัตงิาน) และความพึงพอใจของผู้ใช้บรกิาร 

(ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ ์ความสุจรติ และ ความ

กระตือรือร้นของพนักงาน)ทีม่ีผลกระทบกับความส าเร็จในการ

ประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 อาจารย์นพดล  

บุรณนัฏ  
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวจิัย 

6 การน้อมน าหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาสู่วิถีชีวติ

ของต ารวจตระเวน

ชายแดน (ตชด.) 

6.1.เพื่อศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่มีต่อการน้อมน า

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่วิถีชวีิตของต ารวจตะเวน

ชายแดน (ตชด.) 

 6.2.เพื่อศึกษาถงึความสัมพันธ์ระหวา่งความรู้และทัศนคติกับ

พฤติกรรมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่วถิี

ชีวติของต ารวจตะเวนชายแดน (ตชด.) 

 6.3.เพื่อศึกษาแนวทางการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงของต ารวจตะเวนชายแดน (ตชด.)ไปเผยแพร่ประชาชนใน

พืน้ที ่

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. ศรีปริญญา 

ธูปกระจ่าง 

7 การจูงใจตนเองใน

แนวทางปรัชญา

หลังนวยุค  

1. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎกีารจูงใจตนเอง 

2. เพื่อเสนอแนวทางการจูงใจตนเองในแนวทางหลังนวยุค 

  

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 อาจารย์เมธา  

หริมเทพาธิป 

8 ปัจจัยที่มีผลต่อความ

ปลอดภัยของ

ประชาชน 

ในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่. 

 1.เพื่อศึกษาการบรหิารโครงการด้านการรักษาความปลอดภัย 

ระดับการมีส่วนรว่มของประชาชน และการสื่อสาร ในเขตเทศบาล

นครหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

 2.เพื่อเปรียบเทียบระดับความมั่นใจในความปลอดภัยของ

ประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา จ าแนกตาม

เขตที่อยู่อาศัยของประชาชน 

 3.เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสรา้งเชิงยืนยัน (Confirmatory 

Structural Antecedent Factors) ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นใจใน

ความปลอดภัยของประชาชน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวดั

สงขลาเพื่อน าเสนอแบบจ าลองสมการโครงสรา้งปัจจัยที่มีผลต่อ

ความมั่นใจในความปลอดภัยของประชาชน ในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. วิเศษ  

แสงกาญจนวนิช  
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวจิัย 

9 ปรัชญาสหวิทยาการ

ที่สนับสนุน 

พระปฐมบรม 

ราชโองการ 

1.เพื่อศึกษาปรัชญาสหวิทยาการที่สนับสนุนพระปฐมบรมราช

โองการ 

2. เพื่อขยายความหมายปรัชญาสหวทิยาการที่สนับสนุนพระปฐม

บรมราชโองการไปสู่การปฏิบัตงิานการพัฒนาประเทศตามแนว

พระราชด าริ 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. รวิช ตาแก้ว  

10 พฤติกรรมผูบ้รโิภค

และกลยุทธ์

การตลาดบริการที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซือ้สินค้าร้านค้า

ประชารัฐ จังหวดั

อุดรธานี  

1  เพื่อส ารวจคุณลักษณะส่วนบคุคลของลูกค้า พฤติกรรมการ

เลือกซือ้สินค้า ความคิดเห็นของลกูคา้ต่อกลยุทธ์การตลาดบรกิาร 

และการตัดสินใจซือ้สินค้าร้านค้าประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี 

2  เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคณุลักษณะส่วนบุคคลกับ

พฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าที่ร้านคา้ประชารัฐ จังหวัดอุดรธาน ี

3  เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของกลยุทธก์ารตลาดบริการที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจซือ้สินค้าร้านค้าประชารัฐ จังหวัดอุดรธาน ี

4  เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนากลยทุธ์การตลาดร้านค้าประชารัฐ 

จังหวัดอุดรธาน ี

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. บรรดิษฐ  

พระประทานพร  

11 ปัจจัยในการด าเนิน

ธุรกิจของการเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SMEs) จังหวัด

ชลบุรี 

  

 1. เพื่อศึกษาความคดิเห็นของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) เกี่ยวกับความส าคัญของปัจจัยส่วนบคุคล 

ปัจจัยในการด าเนินธุรกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ในจังหวัดชลบุร ี

 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่งปจัจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการ

ด าเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SMEs) ในจังหวัดชลบุรี 

 

 

 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 ดร. สุดาวรรณ 

สมใจ  
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพงำนวจิัย 

12 ปรัชญา 

ธรรมภิบาล 

ที่พบได้ใน 

อารยธรรมอียิปต์

โบราณ  

1. เพื่อขยายความหมายธรรมาภิบาลของในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การ

บรหิารสู่สากล 

 2. เพื่อก าหนดได้ว่าอารยธรรมอียิปต์เข้ากรอบธรรมาภิบาลของใน

หลวงรัชกาลที่ 9 เพียงใด 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

 

 

 

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 อาจารย์กีรติ  

บุญเจือ  

13 การประเมินหลกัสูตร

ครุศาสตร์

มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการ

ออกแบบการเรียน

การสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา  

1. การประเมินประสิทธภิาพของหลกัสูตรตามกรอบ CIPP Model 

2. การประเมินความสอดคล้องตามตัวบ่งชีข้องกรอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

3. การประเมินความสอดคล้องตามตัวบ่งชีข้องกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษาปรญิญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา/ชุมชน 

ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

20,000 รศ.ดร. รสสุคนธ์ 

มกรมณ ี

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับคุณภำพวำรสำรวชิำกำร 

1 โครงการจัดท า

วารสารวชิาการ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

เพื่อยกระดับวารสารวชิาการให้ได้คณุภาพและมาตรฐาน จ านวนวารสารที่ได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ 

 

1 อาจารย์ประจ าและ/

หรือนักวิจัย/

บุคลากรภายนอก/

นักศึกษาระดับ

ปรญิญาโท และ

ปรญิญาเอก 

 

 

 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน 2561 

200,000  ฝ่ายวิจัย 

และบริการ

วิชาการ 
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กิจกรรม/โครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย

ของ

ตัวชี้วัด 

กลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

กิจกรรม - โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของนักวิจัย 

1 

 
โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการเขียน

บทความเพื่อตีพมิพ์

เผยแพร่ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคีวามคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า/

หรือนักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย 

≥90 อาจารย์ประจ า

และ/หรือนักวิจัย 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน 2561 

50,000  ฝ่ายวิจัย 

และบริการวชิาการ 

2 โครงการผลิตผล

งานวิจัยด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(Flag.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคีวามคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์

งานวิจัยและนวัตกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า

และบุคลากรมีศักยภาพใน

การริเร่ิมสรา้งสรรค์การ

บรกิารวิชาการ วิจัยและ

นวัตกรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

≥90 อาจารย์ประจ า

และ/บุคลากร 

ตุลาคม 2560 

-กันยายน 2561 

50,000 ฝ่ายวิจัย 

และบริการวชิาการ 

กิจกรรม – กิจกรรมผลวจิัยและนวัตกรรมน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ในอุตสำหกรรมและคลัสเตอรเ์ป้ำหมำย/กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้กำรวจิัย เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชนและสังคม และเพื่อควำมเปน็เลิศทำง

วชิำกำร/กิจกรรมกำรวจิัยประยุกต์เชิงลกึหรือต่อยอดเพื่อน ำไปแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

1 การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบย่ังยืน

โดยการจัดการระบบ

ห่วงโซ่ อุปทาน การ

ท่องเที่ยวในจังหวัด

ภูเก็ต  

1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การท่องเที่ยวแบบย่ังยืนของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวใน

จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานของ

การท่องเที่ยว ผลกระทบทางตรงของปัจจัยทางด้านต้นน้ า ปัจจัย

ทางด้านกลางน้ า และปัจจัยทางด้านปลายน้ า ที่ส่งผลต่อความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

ภูเก็ต 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

       

649,400.00  

ผศ.พล.ต.ท.ดร.

ณรงค์ กุลนิเทศ 

2 การบันทึกและสืบค้น

ข้อมูลบุคคลสญูหาย 

ที่เป็นผู้สูงอายุ   

1) เพื่อศึกษาถึงขัน้ตอนการบันทกึ และสืบค้นบคุคลสูญหายที่เป็น

ผู้สูงอายุ 2) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลบคุคลสูญหายที่เป็นผู้สูงอายุ 

จ านวนองคค์วามรู้ทีได้จาก

การวิจัยสอดคล้องกบัความ

ต้องการของหน่วยงานในพื้นที ่

≥1 องค์

ความรู้ 

นักศึกษา/ชุมชน ต.ค. 60 - ก.ค. 

61 

       

325,000.00  

อาจารย์  

ดร.สุดาวรรณ 

สมใจ 
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ส่วนที่ 3 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

รากน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิด

การประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์

เชงิยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัยตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม

แผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนด

แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

อย่างต่อเนื่องสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดย

เสริมสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับหน่วยงาน ได้ทราบถึงบทบาทความ

รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  2. มีการด าเนินการจัดประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพจิารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และ

ถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท า

ฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้งา่ย 

  4. ติดตาม ตรวจสอบที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมทั้งสามารถ

ประเมินได้อย่างสมบูรณ์ 

 

 3.1 แนวทำงกำรน ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัยไปสู่กำรปฏิบัติ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จงึก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการวิจัย ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1) สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยโดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับอาจารย์ประจ าหน่วยงาน ได้

ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยให้เกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

2) ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรใหส้อดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 

3) ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุน

ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4) สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานขอ้มูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
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5) ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถ

ตอบสนองตอ่วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยรวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 3.2 กำรติดตำมและประเมินผลแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 การติดตามและประเมินผล มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและ          

เชิงคุณภาพ เพื่อสรุปผลและเสนอต่อผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ทราบเป็นระยะ เพื่อเป็น

แนวทางการด าเนินงานและเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้เท่าทันกับสถานการณ์  และให้ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนา

ในการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 
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