


 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 23 
สิงหาคม 2549  และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยแบ่งงานในส านักงานผู้อ านวยการ เป็น 
3 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนา ประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย และงานสารสนเทศ  

สถาบันวิจัยแลพัฒนาได้ประเมินผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2561 เพ่ือสะท้อนคุณภาพ 
การด าเนินงาน โดยข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองในครั้งประกอบด้วย ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยและ  
งานสร้างสรรค์ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)  ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ใช้รอบเวลาตามปี พ.ศ. 2561 (1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2561) 
และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2561 (1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม  
2562) โดยอิงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 ในปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบประเมิน
คุณภาพภายในของ สกอ. (3 ตัวชี้วัด) ตามเกณฑ์การประเมินของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัย (7 ตัวชี้วัด)  และตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้เพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน (4 ตัวชี้วัด)  
รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด ผลการประเมินตนเองอยู่ที่ระดับคะแนน 3.41 ซึ่งมีผลการประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้ เป็นดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ตัวชีวั้ดจากระบบประเมินคุณภาพภายใน ของ สกอ.  คะแนนเฉลี่ย 4.52 ประกอบด้วย 
    ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

          ผลการประเมิน 5 
    ตัวชี้วัดที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลการประเมิน 3.89 
    ตัวชี้วัดที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลการประเมิน 4.68 
 

 ส่วนที่ 2 ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คะแนนเฉลี่ย 2.14
ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 8  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ                  
               รวมถึงการขยายตัวของจ านวนความถี่ท่ีถูกน าไปอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า   

        ผลการประเมิน 0 
    ตัวชี้วัดที่ 9  ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัยและ 
          หรือสร้างนวัตกรรม และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ  

        ผลการประเมิน 5 
      ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
          เพ่ิมข้ึน ผลการประเมิน 0 
       ตัวชี้วัดที่ 11 ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรม 

        เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลการประเมิน 5 
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       ตัวชี้วัดที่ 12  ร้อยละเพ่ิมข้ึนของการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัย 
            ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

          ผลการประเมิน 0 
ตัวชี้วัดที่ 13  จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 
           ผลการประเมิน 0 

       ตัวชี้วัดที่ 14  กลไกการก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐาน 
            ทางจริยธรรมการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล  ผลการประเมิน 5 
 

ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน คะแนนเฉลี่ย 4.79 ประกอบด้วย 
   ตัวชี้วัดที่ 1 กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

       ผลการประเมิน 5 
             ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมิน 4.17 
       ตัวชี้วัดที่ 3 ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  ผลการประเมิน 5 
       ตัวชี้วัดที่ 4 การด าเนินงานกิจกรรม 5ส  ผลการประเมิน 5 
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ค ำน ำ 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 และมุ่งพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ประจักษ์ว่า
ระบบนี้ ช่วยผลักดันให้ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งท่ัวทั้งมหาวิทยาลัย 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
ทั้งในระดับ สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษา และการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองตอบต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยและสังคม
โดยรวม  

ส าหรับรายงานการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้  สถาบันได้จัดท าขึ้นเพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก/
สถาบัน ตามตัวชี้วัด  ประกอบด้วย  ส่วนที่  1  :  ระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ.   ส่วนที่  2  :  
ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ ส่วนที่  3  :  ตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน  โดยมุ่งหวังให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาส านัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล) 

   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สิงหาคม 2562 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 
  วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 จากนั้นได้มีพัฒนาการมาตามล าดับ จนกระทั่งใน 
พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 
เป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือการวิจัยขึ้นชื่อว่า 
“ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” เพ่ือรองรับการพัฒนางานด้านการวิจัย ในช่วงเวลาดังกล่าว ต่อมาใน พ.ศ.
2538 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ“ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา” จึงมีฐานะเป็น 
“ส านักวิจัยและบริการวิชาการ” และต่อมาใน พ.ศ.2547 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งผลให้ส านักวิจัยและ
บริการการศึกษา มีฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จนถึงปัจจุบัน 

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
 1.2.1 ปรัชญา 
  สร้างสรรค์ปัญญา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 1.2.2 วิสัยทัศน์ 
         องค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย ก ากับ ติดตาม และประกันคุณภาพงานวิจัย    
เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยเน้นความเป็นเลิศด้านระบบการบริหารจัดการวิจัย สร้าง
ค่านิยมแห่งสังคมอุดมปัญญาเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 1.2.3 พันธกิจ 
         ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตาม ให้นักวิจัยสร้างความรู้และนวัตกรรม ด้านกระบวนการ 

วิจัยที่มีคุณภาพ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง เพ่ือให้ผลงานการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ตลอดจนน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับท้องถิ่นและยกระดับสู่สากล 
 1.2.4 ยุทธศาสตร์การบริหารงาน 
  1) พัฒนาระบบบริหารจัดงานวิจัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย  
  2) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพงานวิจัย  
  3) สนับสนุนการท างานในลักษณะเครือข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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1.3 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

งานบริหารทั่วไป งานพัฒนา ประเมินผล
และเผยแพร่งานวิจัย 

งานสารสนเทศ 

คณะกรรมการประจ า 

สถาบันวิจยัและพฒันา 

ผู้อ านวยสถาบันวจิัย 

และพัฒนา 

รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายวิจัย 
รองผู้อ านวยการ 

ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
 

รองผู้อ านวยการ 
        ฝ่ายสารสนเทศ 
 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

หมวดบริหารทั่วไป 

หมวดวางแผนและ
งบประมาณ 

หมวดธุรการ 

หมวดทุนวิจัย 

หมวดติดตามโครงการ 

วิจัยและการตรวจรับงานวจิัย 

หมวดส่งเสรมิสนับสนุน 

เผยแพร่งานวิจยั 

หมวดข้อมูล
สารสนเทศ 
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1.4 รายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบัน และผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
 1.4.1  รายช่ือคณะกรรมการประจ าสถาบัน  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธานกรรมการ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.จรวย  สุวรรณบ ารุง กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส  พิมพา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  วิไลพันธ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ  ชาตะกาญจน์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
7 รศ.ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
8 ผศ.สุรินทร์  สมณะ กรรมการ (ผู้แทนคณบดี) 
9 อาจารย์ชิโนรส  ละอองวรรณ กรรมการ (รองผู้อ านวยการ) 
10 อาจารย์ศิโรจน์  พิมาน กรรมการ (รองผู้อ านวยการ) 
11 นางสาวชุตินันต์  แซ่ตั้ง กรรมการ (ตัวแทนบุคลากร) 
12 นางสาวกัญญารัตน์  แสงสุวรรณ กรรมการ (ตัวแทนบุคลากร) 
13 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการ 
14 นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

1.4.2 รายช่ือผู้บริหาร  
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1 ผศ.อภิชาติ  พัฒนวิริยะพิศาล วท.ม. (ฟิสิกส์)  ผู้อ านวยการ 
2 ผศ.ดร.สุกัญญา  ไหมเครือแก้ว ปร.ด. (เทคโนโลยีอาหาร)  รองผู้อ านวยการ 
3 อาจารย์ชิโนรส  ละอองวรรณ กศ.ม. (อุตสาหกรรม)  รองผู้อ านวยการ 
4 อาจารย์ศิโรจน์  พิมาน วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) รองผู้อ านวยการ 

 

1.5 จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนามีบุคลากร จ านวน 8 คน ได้แก่ 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
1 นางเพ็ญแก้ว  พิมาน บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) หัวหน้าส านักงานฯ 
2 นางสาวกัญญารัตน์  แสงสุวรรณ นศ.บ. (การประชาสัมพันธ์) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3 นางสาวอรอุมา  น้ าตาลพอด บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
4 นางสาวนัฐพร  ยิ่งไพเราะ รป.ม. (การจัดการส าหรับนักบริหาร) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5 นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่วิจัย 
6 นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ รศ.ม.(รัฐศาสตร์) เจ้าหน้าที่วิจัย 
7 นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง คอ.ม.(เทคโนโลยีการเรียนรู้ฯ เจ้าหน้าที่วิจัย 
8 นางสาวฮามีมี  เล๊าะฮาวี รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) เจ้าหน้าที่วิจัย 
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1.6 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 15,425,348 บาท 
จ าแนกเป็นเงินงบประมาณรายได้ จ านวน 3,047,491 บาท เงินกองทุนวิจัย จ านวน 8,884,629 และเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 6,730,700 บาท โดยจ าแนกตามแผนงาน/โครงการดังนี้ 

1) งบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการบริหารจัดการงานวิจัย 683,500 
1.1 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย          73,000  
1.2 ติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงานวิจัย         100,500  
1.3 สนับสนุนการติดตามความก้าวหน้าและตรวจรับงานวิจัยในส่วนของคณะ           510,000  
2. โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประชุมวิชาการ และการแสดงนิทรรศการ
สร้างสรรค์ 

1,090,000 

2.1 งานประชุมวิชาการ "ราชภัฏสรุาษฎร์ธานีวิจัย"         750,000  
2.2 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo)         250,000  
2.3 สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย          90,000  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 129,000 
3.1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทความวิจัย          30,000  
3.2 การจัดการความรู้ด้านการวิจัย          99,000  
4. โครงการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 502,800 
4.1 จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปี                 3,800  
4.2 ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน                97,000  
4.3 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย              160,000  
4.4 ไปราชการเพ่ือสร้างเครือข่าย              150,000  
4.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร                35,000  
4.6 ศึกษาดูงาน                57,000  
6 โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน 337,442 
7 โครงการบริหารงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับหน่วยงาน 304,749 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,047,491 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 Self Assessment Report : 2561 

2) เงินกองทุนวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 7,884,629 
1.1 จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 6,084,629 
1.2 รางวัลนักวิจัย 800,000 
1.3 สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1,000,000 
2 โครงการเครือข่ายงานวิจัย 1,000,000 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,884,629 
 

3) งบประมาณแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
โครงการวิจัย จ านวน 17 โครงการ  6,730,700 
1.1 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ าผุร้อนในจังหวัดสุราษฎร์

ธานี   
3,507,500 

1.2 สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ศึกษากรณีชุมชน   บาง
ใบไม้ ต าบลบางใบไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

105,000 

1.3 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนชาวเลอูรักลา
โว้ย ต าบลศาลาด่าน  อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

286,000 

1.4 การบริหารความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้าของท่าอากาศยานสุราษฎร์
ธานี 

76,600 

1.5 การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่เพ่ือสร้างทางเลือกและเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

426,000 

1.6 การวิจัยขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่การพัฒนาความสามารถ          ใน
การคิดวิพากษ์วิจารณ์และการแก้ปัญหาของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

195,200 

1.7 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแนวการปฏิรูปการศึกษาและวิสัยทัศน์
เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 ของครูผู้สอน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

181,200 

1.8 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของเยาวชน 201,000 
1.9 การพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วยการศึกษาชั้น

เรียนและวิธีการแบบเปิด 
110,000 

1.10 การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ส าหรับครูปฐมวัยในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

104,400 

1.11 การพัฒนาแนวการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมความตระหนักทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นในเด็กปฐมวัย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี : กรณีศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์"  

210,000 
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ที ่ ชื่อโครงการ/รหัสกิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1.12 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสตีมศึกษาผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่ชีวิตและอาชีพด้วยแนวทางการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสูงส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี

345,500 

1.13 ศิลปะในหลักสุญญตาของพุทธทาสภิกขุ กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 260,700 
1.14 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน

โรงงานปาล์มน้ ามัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
151,300 

1.15 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความสุขในการเรียนของนักศึกษาพยาบาล โดยใช้
โปรแกรมสุนทรียแสวงหา 

196,000 

1.16 ทุนมนุษย์ของเกษตรกรยางพาราเพื่อเป็นเกษตรยุคใหม่กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

209,800 

1.17 กระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการในพ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

164,500 

 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
ผลการด าเนินงานและการประเมินตนเอง 

 
ผลการประเมินตนเองของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปีการศึกษา 2561 ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) ตัวชี้วัดจากระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ สกอ. 2) ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 3) ตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับ
คุณภาพหน่วยงาน มีผลการด าเนินงานและคะแนนการประเมินตนเอง ปรากฏผลดังนี้  
  
2.1 ตัวชีวั้ดจากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้จากระบบประกันคุณภาพภายใน
ของ สกอ. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบด าเนินการจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลดังนี้ 
 
ตัวชีวั้ดที่ 2.1   :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวชี้วัด  :  กระบวนการ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2561 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด   :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  นางเพ็ญแก้ว พิมาน 
เกณฑ์มาตรฐาน   : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน : 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ท่ี ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย โดยสามารถเข้าถึงได้ท่ี 
http://sruresearchdb.sru.ac.th/   
โดยระบบดังกล่าวสามารถยื่นข้อเสนอการวิจัย 
ติดตามรายงานการวิจัย และสืบค้นงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ 

Res-2.1-01 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย 
  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
น้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
(1) ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
    1. มีการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยได้จัดต้ังหน่วยวิจัย 
จ านวน 1 หน่วย คือหน่วยวิจัยพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือชุมชน (Renewable Energy 
Environment Research for Local 
Community Unit ; REERCU) สังกัด คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยมี  สิบเอก 

 
 
Res-2.1-02 เอกสารการ
จัดต้ังหน่วยวิจัย  
Res-2.1-03 ข้อมูล
ห้องปฏิบัติการ 
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(2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
(3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เชน่ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
(4) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
เช่น การจัดประชุมวิชาการ  
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  
การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์ 
รับเชิญ (visiting professor) 

ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย 
และมีห้องปฏิบั ติ เพื่ อใช้การทดลองทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     2 .  มหาวิ ทยาลั ยมี ก า รก าหนดแผนการ
ด า เนิน งานยุทธศาสตร์  ของหน่ วยงานเพื่ อ
เตรียมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย โดยก าหนดงาน
เป็นรูปธรรมมีแหล่งสืบค้นงานวิจัยแก่บุคลากรเพื่อ
เป็นข้อมูลและแนวทางในการด าเนินงานวิจัย ท่ี
จัดเก็บเป็นเอกสาร และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ของสถาบัน  
   3. ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัย เช่น 
website ของสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีมี
แหล่ งข้อมูล เชื่ อมโยงกับแหล่ งค้ นคว้ า  Thai 
Research ฐานข้อมูลวิจัยไทย และได้ร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อ
เ ต รี ย ม จั ด ร ะ บ บ รั ก ษ า ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการ โดยได้ด าเนินการโครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
ตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  
    ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ด าเนิน
กิจกรรมวิชาการ ท่ีส่ ง เสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในแต่ละส่วน ดังน้ี 

1)  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งท่ี 14 วันท่ี 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร
เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

2) เข้ าร่วมน า เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand 
Research Expo 2018) วันท่ี 9-13 สิงหาคม 
2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  

3) เข้ าร่วมน า เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand 
Research Expo 2019) 7-10 เมษายน 2562  
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวน

 
 
 
 
Res-2.1-04 แหล่งสืบค้น
งานวิจัย อาคารสถาบันวิจัย
และพัฒนา และห้องสมุด
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สุราษฎร์ธาน ี
Res-2.1-05 ภาพเว็บไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-06 สรุปผลการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 14 
 
Res-2.1-07 สรุปผลการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2561 (Thailand Research 
Expo 2018 
Res-2.1-08 สรุปผลการ
น าเสนอผลงานวิจัย 
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 
2562 (Thailand Research 
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ชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ Expo 2019 

3. จัดสรรงบประมาณของ
สถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

     มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณร้อยละ 
3 ของเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย เพื่อสมทบเป็น
เงินกองทุนวิจัย เพื่อเป็นทุนวิจัย โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาได้จัดสรรให้แก่คณะในอัตราร้อยละ 30 
ของจ านวนอาจารย์ในสังกัด คูณ จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยท่ีก าหนดให้ตามเกณฑ์ 

โดยมหาวิทยาลัยได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 124 
โครงการ งบประมาณ  17,705,611.68 บาท 
แบ่งเป็นคณะต่างๆ ดังนี้ 
   (1) คณะครุศาสตร์ จ านวน 4,556,173.35 บาท 
   (2) คณะนิติศาสตร์ จ านวน 541,500 บาท 
   (3) คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 847,433 บาท 
   (4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 
1,886,950 บาท 
   (5) คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 5,416,080 
บาท 
   (6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 
3,568,475.33 บาท 
   (7) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว จ านวน 
889,050 บาท 

Res-2.1-09 แผนปฏิบัติ
การงบประมาณแผ่นดิน 
และเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
RES-2.1-10 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การ
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 
 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน 
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

     มหาวิทยาลัยได้มีประกาศหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยหรือ 
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
หรือนานาชาติ โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนและเดินทางไปน า เสนอ โดยแบ่ง 
ตามทวีป ดังนี้ 

1)  ทวีปเอเชียและโอเซียเนีย  สนับสนุน 
ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท  

2) ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และยุโรป 
สนับสนุนในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 

ในปี ก า รศึ กษา  2561  มหาวิ ทยาลั ย ไ ด้
วางเป้าหมายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อ
ไปเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 20 เรื่อง 
จ านวน 700,000 บาท ได้ด าเนินการสนับสนุน 
จ านวน 41 เรื่อง เป็นเงินท้ังสิ้น 1,431,507 บ า ท 

Res-2.1-11 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 
Res -2.1-12 ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง รางวัล
ส าหรับบทความวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ ์
Res -2.1-13 สรุปรายชื่อ
บทความท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
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ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ รายละเอียดดังนี้ 

1) ประเทศในทวีปเอเชียและโอเซียเนีย  
จ านวน 30 เรื่อง เป็นเงิน 894,896 บาท 

2) ประเทศในทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และ
ยุโรป จ านวน 11 เรื่อง เป็นเงิน 536,611 บาท 

 
ส่วนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารต่างๆ  

ให้รางวัล ดังนี้ 
     1) วารสารระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 รางวัลบทความละ 7,500 
บาท  
     2) วารสารระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏ 
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 รางวัลบทความละ 
10,000 บาท  
    3) วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
รางวัลบทความละ 20,000 บาท  

ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้วางเป้าหมาย
สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับบทความท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 35 เรื่อง จ านวน 500,000 
บาท ได้ด าเนินการผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ไ ด้รับคัด เลือกให้ ตีพิมพ์ ในวารสาร วิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 92 บทความ เงิน
ท่ีให้การสนับสนุนเป็นจ านวนท้ังสิ้น 1,100,000
บาท รายละเอียดดังนี้  

1) วารสารท่ีจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 
จ านวน 24 บทความ เป็นเงิน  180,000 บาท 

2) วารสารท่ีจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 
จ านวน 44 บทความ เป็นเงิน 440,000บาท 
3) วารสารระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. จ านวน 24 
บทความ เป็นเงิน 480,000 บาท 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

     มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย และประกาศยกย่องนักวิจัยดีเด่น โดยในปี
การศึกษา 2561 ได้ด าเนินการ ดังน้ี 

1) โครงการอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ. 2561  
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

 
 
 

Res-2.1-14  สรุปผลการจัด
โครงการอบรมเรื่อง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน 116 คน ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจ
หลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการ
วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง
และคุณประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ และ
ทราบแนวทางหรือหลัก เกณฑ์เกี่ ยวกับการ
ศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถน าไปใช้เพื่อปกป้อง
สิทธ ิและสวัสดิภาพของอาสาสมัคร 

2) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งท่ี 14 
ระหว่างวันท่ี 13-14 ธันวาคม 2561 ณ  อาคาร
เ รี ย น ร ว ม เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  8 0  พ ร ร ษ า 
มหา วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏสุ ร าษ ฎร์ ธ านี  โ ดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ีสนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วม
น าเสนอผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน 600 คน และมีบทความ
วิจั ยร่ วมน า เสนอภาคบรรยาย  จ านวน 43 
บทความ แบบโปสเตอร์ จ านวน 66 บทความ 
และบทความระ ดับนานาชา ติ  จ านวน 24 
บทความ รวม 133 บทความ 

3) โ ค ร งก ารอบรมกา ร ใช้ ง าน  Google 
Scholar Citations Profile ระหว่างวันท่ี 24-25 
มกราคม 2561 ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปัง
กรรัศมีโชติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 50 คน ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจ 
และได้รับประโยชน์ การจัดท า Google Scholar 
Citations Profile เป็นตัวชี้วัดทางด้าน 
Openness ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธี
ของ Webometrics Ranking of World 
University ซึ่งนับจ านวนบทความทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่  และจ านวนบทความทาง
วิชาการท่ีถูกอ้างอิง ในนามของมหาวิทยาลัยบน 
Google Scholar น าไปสู่การขับเคลื่อนอันดับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-15 สรุปผลการจัด
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งท่ี 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

Res-2.1-16 สรุปผลการจัด
โครงการอบรมการใช้งาน 
Google Scholar Citations 
Profile 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัย
อิเล็กทรอนิกส์ 

4) โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รุ่นท่ี 8 
ระหว่างวันท่ี 3-7 มิถุนายน 2562ณ ห้องประชุม
ศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนาภิ เษกอนุสรณ์ 
มหา วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏสุ ร าษ ฎร์ ธ านี  โ ดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ผู้สอนปริญญาตรี ซึ่งมี
ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 66 คน จากมหาวิทยาลัย
ท่ัวภาคใต้ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าเทคนิคและ
ทักษะท่ีได้ไปพัฒนาการท างานวิจัยท้ังเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ พร้อมท้ังสามารถขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากวช . ประเภททุนสร้า ง
นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ 

5) โครงการจัดการความรู้ ด้านวิจัย  เรื่อง  
การบริหารจัดการงานวิจัย วันท่ี 12-13 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะ
ธานี  อ า เภอตะกั่ วป่ า  จั งหวัดพั ง งา   โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา รองคณบดีฝ่ายวิจัย เจ้าหน้าท่ีวิจัย
ประจ าคณะ และนักวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วม จ านวน 
30 คน ผู้ เข้าร่วมได้สร้างกระบวนการเรียนรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของบุคลากร
สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ และพัฒนา
กร ะบวนก า ร บ ริ ห า ร จั ดก า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เป็นระบบ  
ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการความรู้สู่การ
พัฒนางานที่ปฏิบัติได้จริง 

 
    มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมสนับสนุนนักวิจัย โดยมี
การสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ดังนี ้
      1 )  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ เ ส น อ ชื่ อ  สิ บ เ อ ก 
ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 
ในงานประชุมวิ ชาการและน า เสนอผลงาน
ระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 5 “ 
ระหว่างวันท่ี 2-5 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย

 
 
Res-2.1-17 สรุปผลการจัด
โครงการฝึกอบรมสรา้ง
นักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Res-2.1-18 สรุปผลการจัด
โครงการจัดการความรู้ด้าน
วิจัย เรื่อง การบริหารจัดการ
งานวิจัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Res-2.1-19 ประกาศผลการ
คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ราชภัฏเพชรบุรี 

2) สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล และคณะ  
ได้รับ รางวัล Bronze Award ในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research 
Expo 2018) วันท่ี 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์
ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
ราชประสงค์ กรุงเทพฯ 

3) สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตรพงศ์ศาล ได้รับ 
รางวัล Platinum Award ในงานมหกรรมงานวิจัย
แห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 
2019) 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ กรุงเทพฯ  

 
Res-2.1-20  เกียรติบัตร
รางวัล 
 
 
 
 
Res-2.1-21 เกียรติบัตร
รางวัล 
 
 
 
 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วย 
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนางานวิจัยโดยรวมของมหาวิทยาลัย มีการ
ผลักดัน ส่งเสริม ให้นักวิจัยท างานวิจัยที่สามารถ
น าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ โดยจะมี
กรรมการพิจารณา คัดเลือก คัดกรอง งานวิจัยที่
จะต้องยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัย
ได้จัดท าคู่มือการจดสิทธิบัตรและ ในปีการศึกษา 
2561 ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร จ านวน 
2 ชิ้น ดังนี้ 

1) เรื่อง ข้าวย าสมุนไพรอบกรอบ โดยมี  
ผศ.ดร.พราวตา จันทโร เป็นผู้ประดิษฐ์  

2) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เทียมที่มีส่วนผสม
ของเต้าหู้ถั่วเหลืองและวุ้นสวรรค์ โดยมี ดร.มิติ 
เจียรพันธุ์ เป็นผู้ประดิษฐ์ 

RES-2.1-22 อนุสิทธิบัตร 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน  
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ตัวชีวั้ดที่ 2.2  :  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวชี้วัด  :  ปัจจัยน าเข้า 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ 2561 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด   :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ 
เกณฑ์การประเมิน : 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
     เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น     

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น    

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น     

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยจ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ =  
 

 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 
 
 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน  =   

 

 
หมายเหต ุ

1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ 

2. ให้นับจ านวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายจริง 

จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
               จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 

   จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะในสถาบนั 
จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 
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3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันท่ีร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รวมวิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามให้
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน : 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะครุศาสตร ์ 12.07 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะนิติศาสตร์ 3.67 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 2.35 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.78 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ 13.65 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.39 
คะแนนประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 4.03 

คะแนนประเมินเฉล่ียของทุกคณะ 3.89 
 
การค านวณ : คณะครุศาสตร์ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)    2,015,700.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)    2,570,473.35  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)    4,586,173.35  
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4)              76.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4)        60,344.39  
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5              12.07  
 
การค านวณ : คณะนิติศาสตร์ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)       541,500.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)                  -    
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)       541,500.00  
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4)              29.50  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4)        18,355.93  
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5                3.67  
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การค านวณ : คณะพยาบาลศาสตร์ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)       881,779.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)                  -    
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)       881,779.00  
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4)              37.50  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4)        23,514.11  
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/50,000] X 5                2.35  
 
การค านวณ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)    1,646,580.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)       300,000.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)    1,946,580.00  
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4)              81.50  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4)        23,884.42  
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5                4.78  
 
การค านวณ : คณะวิทยาการจัดการ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)    3,749,697.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)    1,608,037.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)    5,357,734.00  
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4)              78.50  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4)        68,251.39  
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5              13.65  
 
การค านวณ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)    2,215,173.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)    1,347,329.33  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)    3,562,502.33  
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4)            124.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4)        28,729.86  
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/60,000] X 5                2.39  
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การค านวณ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในสถาบัน (1)       463,050.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน (2)                  -    
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ภายในและภายนอกสถาบัน (3) = (1)+(2)       463,050.00  
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมศึกษาต่อ) (4)              23.00  
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า (5) = (3)/(4)        20,132.61  
แปลงค่าเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5 [(5)/25,000] X 5                4.03  

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน 3.89 3.89  

 
รายการหลักฐาน : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
RES–2.2–01 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะครุศาสตร์ 
RES–2.2–02 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะนิติศาสตร์ 
RES–2.2–03 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 
RES–2.2–04 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
RES–2.2–05 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ 
RES–2.2–06 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
RES–2.2–07 สัญญารับทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3   :  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีปฏิทิน 2561 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด   :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล  :  นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ 
เกณฑ์การประเมิน :   โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ      
       อาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตาม    
                                   สาขาวิชา ดังนี้ 
     เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ไป 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตาม

สูตร 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1. เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 
คะแนนที่ได้  =  
 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 

X5 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

      ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 

X 100 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
0.20 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร 
0.60 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทางวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

-  ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
-  ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
-  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  
-  ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
-  ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ

การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ 
(FullPaper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถ
อยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/ นานาชาติ 
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 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองค์กรประกอบไม่น้อยกว่า 3 
คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

ข้อมูลการด าเนินงาน : 
 รายการข้อมูลพื้นฐาน คะแนนเฉล่ีย 

คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ 9.27 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะนิติศาสตร์ 5.52 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะพยาบาลศาสตร์ 5.22 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6.89 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะวิทยาการจัดการ 8.30 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.73 
คะแนนประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 13.15 

คะแนนประเมินเฉล่ียของทุกคณะ 4.68 
 
การค านวณ :คณะครุศาสตร์ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 30.40 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 82 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

37.07 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

9.27 

 
การค านวณ : คณะนิติศาสตร์ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 7.40 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 33.5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

22.09 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

5.52 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 21 Self Assessment Report : 2561 

การค านวณ : คณะพยาบาลศาสตร์ 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 13.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 41.5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

31.33 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

5.22 

 
การค านวณ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 25.20 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 91.5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

27.54 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

6.89 

 
การค านวณ : คณะวิทยาการจัดการ 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 27.40 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 82.5 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

33.21 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

8.30 

 
การค านวณ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 26.20 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 160 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

16.38 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/30] X 5 

2.73 
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การค านวณ : วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลลัพธ์ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า (1) 14.20 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดรวมที่ปฏิบัติจริงและลาศึกษาต่อ (2) 27 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า 
(3) = [(1)/(2)] X 100 

52.59 

แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและสร้างสร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจ าเป็นคะแนนเต็ม 5  [(3)/20] X 5 

13.15 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
3.51 คะแนน 4.68 4.68  

 

รายการหลักฐาน : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

RES–2.3–01 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะครุศาสตร์ 
RES–2.3–02 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะนิติศาสตร์ 
RES–2.3–03 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะพยาบาลศาสตร์ 
RES–2.3–04 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
RES–2.3–05 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะวิทยาการจัดการ 
RES–2.3–06 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
RES–2.3–07 ผลงานวิชาการของอาจารย์จ าแนกตามค่าน้ าหนัก วิทยาลัยนานาชาติการ

ท่องเที่ยว 
 
สรุปผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 2 
 

ตัวช้ีวัด 
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 

2.1 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 
2.2 3.51 คะแนน 3.89  3.89 
2.3 3.51 คะแนน 4.68  4.68 

คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 4.52 
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ข้อสรุปโดยรวมขององค์ประกอบท่ี 2 
จุดแข็ง : 

1.  มีการพัฒนาทักษะนักวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมอบรมของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
2. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ ให้นักวิจัย โดยมีเงินรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ 

ผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

3. มีการพัฒนานักวิจัย และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิจัย โดยสนับสนุน 
งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอทุนอุดหนุนการวิจัยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะ 
นิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้น 

2. ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 
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2.2 ตัวช้ีวัดจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 7 ตัวชี้วัด  
มีผลดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8  งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ รวมถึงการขยายตัวของจ านวนความถี่ที่ถูกน าไปอ้างอิงต่อ
อาจารย์ประจ า 

 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20  
   ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 30 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 

 
= 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย x100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ด้านสังคม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 

การด าเนินงาน 
ด้านสังคม 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลถ่วง ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 20 82 13 5.20 6.34 

คณะนิติศาสตร์ 20 34 3 2.60 7.65 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 95 6 1.60 1.68 

คณะวิทยาการจัดการ 20 83.5 14 4.00 4.79 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 20 26 14 7.60 29.23 

รวม  320.5 50 21.00 6.55 
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ด้านวิทยาศาสตร์ 

หน่วยงาน 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมด 

จ านวน
ชิ้นงาน 

ผลถ่วง ร้อยละ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 30 43 4 3.00 6.98 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30 160 27 10.80 6.75 

รวม  203 31 13.80 6.80 
 
จ าแนกตามประเภทแหล่งตีพิมพ์ 

คณะ 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด 

ระดับชาต ิ ระดับนานาชาต ิ

ต ารา รวม
จ านวน 

ผลถ่วง ร้อยละ 
ประชุม
วิชาการ 

TCI2 TCI1 
ประชุม
วิชาการ 

วารสาร
วิชาการ 

ISI/SJR 

งาน
สร้างสรรค์

ระดับ
นานาชาต ิ

0.20 0.60 0.80 0.40 0.80 1.00 1.00 1.00 
ด้านสังคม    

        
   

คณะครุศาสตร์ 20 82 7 3 1 1 1 - - - 13 5.20 6.34 
คณะนิติศาสตร์ 20 34 - 1 - - - 2 - - 3 2.60 7.65 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 20 95 5 1 - - - - - - 6 1.60 1.68 
คณะวิทยาการจัดการ 20 83.5 10 - 1 3 - - - - 14 4.00 4.79 
วิทยาลยันานาชาติฯ 20 26 - 10 - 4 - - - - 14 7.60 29.23 

รวม  320.5 22 15 2 8 1 2 0 0 50 21.00 6.55 
ด้านวิทย ์   

 
           

คณะพยาบาลศาสตร์ 30 43 - 1 3 - - - - - 4 3.00 6.98 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 30 160 15 1 7 4 - - - - 27 10.80 6.75 

รวม   203 15 2 10 4 0 0 0 0 31 13.80 6.80 
รวมทั้งหมด  523.5 37 17 12 12 1 2 0 0 81 34.80 13.35 

 

ด้านสังคม 

6.55 = 
21.00 

X 100 
320.50 

 
ด้านวิทยาศาสตร์ 

6.80 = 
13.80 

X 100 
203 
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ผลการประเมินตนเอง : 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–8–01 บัญชีรายชื่องานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการขยายตัวของจ านวนความถ่ีที่ถูกน าไป
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจ า 

  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ด้านสังคมศาสตร์  
ร้อยละ 20  
ด้านวิทยาศาสตร์  
ร้อยละ 30 

ด้านสังคมศาสตร์  
ร้อยละ 6.55 
ด้านวิทยาศาสตร์  
ร้อยละ 6.80 

0  
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ตัวช้ีวัดที่ 9  ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการท า
วิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้าง
นวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับ
การท าวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม 
และหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
= 
 

จ านวนนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับ
ทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัยและหรือสร้าง
นวัตกรรม และหรือที่ได้รับรางวัลในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

x100 
จ านวนอาจารย์ประจ า นักวิจัย และผู้สร้าง
นวัตกรรม ที่ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจ าตามสัญญา ไม่นับ
รวมอาจารย์ที่ศึกษาต่อ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ ต่ ากว่าร้อยละ 1 ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 

 
การด าเนินงาน 

 
 

หน่วยงาน 
จ านวนนักวิจัย

ทั้งหมด 

จ านวนนักวิจัยหรือผู้สร้าง
นวัตกรรม ได้รับทุนภายนอก และ
หรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติ

หรือนานาชาติ 

ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 76 6 7.89 
คณะนิติศาสตร์ 30 0 0.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 39 0 0.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 85 1 1.18 
คณะวิทยาการจัดการ 79.5 8 10.06 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 124 7 5.65 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 22 0 0.00 

รวม 455.5 22 4.83 
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4.83 = 
22 

X 100 
455.50 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–9–01 บัญชีรายชื่อนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุน

ภายนอกส าหรับการท าวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรม 
และหรือท่ีได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 4.83 5  
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ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มข้ึน 

หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  50   
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาววริศรา นนทฤทธิ์ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรม
ที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมข้ึน 

 
= 
 

จ านวนผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูก
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนปีปัจจุบัน – 
ปีที่ผ่านมา 

X 100 

จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนปีที่ผ่านมา 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 

 
การด าเนินงาน 

 
 

26.67 = 
57 – 45 

X 100 
45 

หน่วยงาน 
จ านวนวิจัยและ
นวัตกรรมทั้งหมด  

ปีที่ผ่านมา 

จ านวนผลงานวิจัย
และหรือนวัตกรรมที่
ถูกน าไปใช้ในการ

จัดการเรยีนการสอน 
ปีปัจจุบัน 

จ านวนผลงานวิจัย
และหรือนวัตกรรมที่
ถูกน าไปใช้ในการ

จัดการเรยีนการสอน 
ปีที่ผ่านมา 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 

จ านวน ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 24 9 5 4 80.00 

คณะนิติศาสตร์ 11 4 1 3 300.00 

คณะพยาบาลศาสตร์ 8 5 3 2 66.67 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 7 4 3 75.00 

คณะวิทยาการจัดการ 23 3 5 -2 -40.00 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 56 28 25 3 12.00 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 11 1 2 -1 -50.00 
รวม 154 57 45 12 26.67 
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ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน
ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 50 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.67 0  
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–10–01 บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูก

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวช้ีวัดที่ 11  ระบบกลไกส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและนวัตกรรม 
เชิงสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  3   
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวฮามีมี  เล๊าะฮาวี 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 

 
ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการ 
 การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของการวิจัยและ
นวัตกรรมเชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  3 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
1.มีแผนการบริหารจัดการงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยง
ข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
ข้อเสนอการวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการวิจัย  ในวันที่  24 
กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอสมุด ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี  ซึ่งในการด าเนินการวิจัยจะต้องบูรณาการข้ามศาสตร์ 
ประเด็นการวิจัยเ พ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีนักวิจัยจากคณะต่างๆ ที่สนใจ
ท าวิจัยจัดท าข้อเสนอการวิจัยตามประเด็นการวิจัยภายใต้แผนบูรณา
การที่ตัวแทนคณะจัดท าขึ้น  

2.มีชุดโครงการวิจัยและงบประมาณ
การวิจัยที่สอดคล้องกับความท้าทาย
ต่างๆ ที่สังคมก าลังเผชิญ เช่น ปัญหา
ความมั่นคงด้านพลังงาน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

มีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
เชิ งสุขภาพประเภทน้ า พุร้อนใน จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี  โดย  
ดร.อนุมาน จันทวงศ์ และคณะ งบประมาณ 3,507,500 บาท  ซึ่ง
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีโครงการย่อย จ านวน 7 โครงการ 
ดังนี้ 

1.ความผันแปรของความเข้มข้นแก๊สเรดอนระหว่างการบ าบัดใน
แหล่งน้ าพุร้อนธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย ผศ.ดร.กนก
กานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ งบประมาณ 334,140 บาท คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2.การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพบ่อน้ าร้อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย ดร.เกวลิน  อังคณา
นนท์ งบประมาณ 521,884 บาท คณะวิทยาการจัดการ 

3.ลักษณะแร่ธาตุและน้ าที่อยู่ในแหล่งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ



 32 Self Assessment Report : 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
ทางภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อสุขภาพ ผู้วิจัย ดร.ทัศนีย์  
สุนทร งบประมาณ 218,369 บาท คณะพยาบาลศาสตร์ 

4.การศึกษาคุณลักษณะและองค์ประกอบของน้ าพุร้อนธรรมชาติ
เ พ่ือการท่องเที่ ยว เชิงสุขภาพ ผู้ วิ จัย  ดร .นิภาภ รณ์  มี พันธุ์ 
งบประมาณ 539,814 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5.ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ าพุร้อนใน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย ดร.เบญจวรรณ  คงขน งบประมาณ 
718,642 บาท คณะวิทยาการจัดการ 

6.แนวทางการพัฒนากลยุทธ์สื่อสารการตลาดและรูปแบบการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าพุร้อน ผู้วิจัย 
น.ส.เปรมกมล  ปิยะทัต งบประมาณ 251,715 บาท คณะวิทยาการ
จัดการ 

7.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ าพุร้อน
ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย ดร.อนุมาน  จันทรวงศ์ งบประมาณ 
579,476 บาท คณะวิทยาการจัดการ 

3.มีการด าเนินการของศูนย์การวิจัย
การพัฒนาภาคใต้แห่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังไม่มีการด าเนินการของศูนย์การวิจัยการ
พัฒนาภาคใต้แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

4. มีเครือข่ายการด าเนินการงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยง
ข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

ในชุดโครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประเภทน้ าพุร้อนใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี   เป็นงานวิจัยที่
เชื่อมโยงข้ามศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
โดยมีนักวิจัยจากหลายสาขา ประกอบด้วย  ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ 
พยาบาลศาสตร์ เคมี การตลาด และบริหารธุรกิจ  

5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผล
การบริ ห า รจั ดการ ง านวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่ให้เกิดการเชื่อมโยงข้าม
ศาสตร์เชิงสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

เนื่องจากได้ด าเนินการลงนามความร่วมมือและจะเริ่มด าเนิน
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงยัง
ไม่มีการก ากับติดตาม และประเมินผลงานวิจัยดังกล่าว 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 3 ข้อ 5 คะแนน  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–11–01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนข้อเสนอการวิจัย

ในรูปแบบแผนบูรณาการวิจัย 
Res–11–02 สัญญารับทุนชุดโครงการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเภทน้ าพุร้อนใน จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
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ตัวช้ีวัดที่ 12  ร้อยละเพิ่มขึ้นของการน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนา
งานวิจัย   ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
หน่วยนับ  ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย  5   
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวนัฐพร ยิ่งไพเราะ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละเพ่ิมข้ึนของการน าเสนอ
ผลงานวิจัยในกิจกรรมการ
ประชุมสัมมนางานวิจัยระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

 
= 
 

ผลงานวจิัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัย
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติปีปัจจุบัน-ปีก่อนหน้า 

x100 
ผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัย
ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับภาค 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติปีก่อนหน้า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 

 
การด าเนินงาน 

 
 

-40.96 =  
49 – 83 

X 100 
83 

หน่วยงาน 

ผลงานวิจัยในกจิกรรมการประชมุ/สัมมนา 
งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิน่ ระดับจังหวัด ระดับ

ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

เพิ่มข้ึน / ลดลง 

จ านวน ร้อยละ 
ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า 

คณะครุศาสตร์ 8 20 -12 -60.00 

คณะนิติศาสตร์ - 9 -9 -100.00 

คณะพยาบาลศาสตร์ - 0 0 0.00 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 17 -12 -70.59 

คณะวิทยาการจัดการ 13 8 5 62.50 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19 20 -1 -5.00 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 4 9 -5 -55.56 
รวม 49 83 -34 -40.96 
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ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 5 ลงลงร้อยละ 40.96  0  
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–12–01 บัญชีรายชื่อผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/

สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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ตัวช้ีวัดที่ 13 จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือ 
ต่างประเทศ 

หน่วยนับ  โครงการ 
ค่าเป้าหมาย  10 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกิ่งกมล  ชูแก้ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  

วิธีการแจงนับ จ านวนโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศ 
และหรือต่างประเทศทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
6 โครงการ 7 โครงการ 8 โครงการ 9 โครงการ 10 โครงการ 

 

การด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน จ านวนโครงการวิจัยท่ีร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการ
วิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 

คณะครุศาสตร์ 0 
คณะนิติศาสตร์ 0 
คณะพยาบาลศาสตร์ 0 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 
คณะวิทยาการจัดการ 2 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 0 

รวม 5 
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ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

10 โครงการ 5 โครงการ 0  
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–13–01 บัญชีรายชื่อโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการ

วิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 
  



 38 Self Assessment Report : 2561 

 
ตัวช้ีวัดที่ 14  กลไกการก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
หน่วยนับ  ข้อ 
ค่าเป้าหมาย  3 
ผู้ก ากับตัววัดชี้ :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวกัญญารัตน์ แสงสุวรรณ 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีการด าเนินการ - มีการด าเนินการ

อย่างน้อย 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 3 ข้อ 

 
ค าชี้แจงรายละเอียดการด าเนินการ 

การนับผลการด าเนินการตามเกณฑ์การก ากับดูแลให้การด าเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 3 ข้อ ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
1.มีกลไกในการก ากับดูแลให้การด าเนินงาน
งานวิจัยมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

สภามหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบ ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและ
การทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้มีการด าเนินการวิจัย
อย่างมีจรรยาบรรณ และ เป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิความ
เป็นมนุษย์ฯ และมหาวิทยาลัยได้ แต่งตั้ งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตามค าสั่งที่ 2091/2561 ลงวันที่ 
22  กรกฎาคม 2561  และอนุ กรรมการ  ตามค าสั่ งที่ 
2899/2561 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไข และกลั่นกรองโครงการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพ่ือมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

2. มีกระบวนการและแนวปฏิบัติการ
ด าเนินการวิจัยตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ด้านการวิจัย ที่เป็นมาตรฐานสากลของแต่
ละสาขาวิชา 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีการก าหนดแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และ
กลั่ นกรองโครงการวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับมนุษย์  โ ดย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน  23 โครงการ 

3. มีแผนปฏิบัติการประจ าปีในการพัฒนา
มาตรฐานทางจริยธรรมด้านการวิจัยที่เป็น
มาตรฐานสากล 

สถาบันวิ จั ยและพัฒนา  ได้ ขออนุมั ติ งบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย ส าหรับด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
จริ ยธร รมการวิ จั ย ในมนุษย์  เ พ่ื อ พิจารณากลั่ นกรอง
โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการจริยธรรมการการวิจัยในมนุษย์ 
จ านวน 534,480 บาท ตามบันทึกสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 



 39 Self Assessment Report : 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน 
 

4. มีโครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีใน
การด าเนินงานวิจัยตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม  

- 

5. มีโครงการวิจัยที่ด าเนินการตาม
กระบวนการและแนวปฏิบัติที่จัดท าขึ้น 

- 
 

 
การประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 3 ข้อ 5 คะแนน  
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–11–01 ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาวิจัยและการ
ทดลองในมนุษย์ พ.ศ. 2561 

Res–11–02 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
Res–11–03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์ 
Res–11–04 แนวปฏิบัติในการพิจารณาโครงการวิจัยที่เก่ียวข้อง

กับมนุษย์ 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัดจากการประเมินผลปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 
 

ตัวช้ีวัด 
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 

8 ด้านสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 20/ด้าน
วิทยาศาสตร์ ร้อย

ละ 30 

ด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ 6.55/ 
ด้านวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 6.80 

 0 

9 ร้อยละ3 ร้อยละ 4.83  5 
10 ร้อยละ 50 ร้อยละ 26.67  0 
11 3 ข้อ 3 ข้อ  5 
12 ร้อยละ 5 ร้อยละ – 40.96  0 
13 10 โครงการ 5 โครงการ  0 
14 3 ข้อ 3 ข้อ  5 
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คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 2.14 
ข้อสรุปโดยรวมของตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จุดแข็ง : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานวิจัยตามมาตรฐานจริยธรรมการ
วิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
            
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ควรจัดท าประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยในมนุษย์เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติใน 
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่นับตามปีงบประมาณมีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับการนับ 
ตามปีปฏิทิน 

2. งานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนมีน้อย 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 
1. การนับจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่นับตามปีงบประมาณมีน้อย เนื่องจาก ผล 

การด าเนินงานที่แท้จริงควรนับได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่มีการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งท าให้ข้อมูลจ านวนงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นในระหว่าง
เดือนสิงหาคม และกันยายน 2562 ไม่ได้นับมารวมด้วย ท าให้มีจ านวนน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการ
นับตามปีปฏิทิน ดังนั้นควรประเมินตัวชี้วัดจากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งนับตามปีปฏิทิน 
อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว 

2. การประเมินตัวชี้วัดจากผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ในแต่ละปี มีการ 
ประเมินเฉพาะในส่วนของส านัก หรือสถาบัน ไม่ได้มีการประเมินในส่วนของคณะ ซึ่งแตกต่างจากประเมิน
จากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งคณะจะถูกประเมินด้วย ดังนั้นการประเมินตัวชี้วัดจากผล
การปฏิบัติราชการบางตัวชี้วัด ควรจะก าหนดให้ประเมินจากคณะด้วย เพ่ือคณะจะได้สนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 

3. ควรทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานบางตัวชี้วัด เช่น ร้อยละเพ่ิมข้ึนของ 
การน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัยฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 Self Assessment Report : 2561 

 
2.3 ตัวชีวั้ดเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือยกระดับคุณภาพหน่วยงาน            
ทีส่ถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบด าเนินการจ านวน 4 ตัวชี้วัด มีผลดังนี้ 
 

ตัวชีวั้ดที่ 1 :  กระบวนการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวนัฐพร  ยิ่งไพเราะ   
เกณฑ์การประเมิน :    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

8  ข้อ 
  
ผลการด าเนินงาน :  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับนโยบายของ
คณะกรรมการประจ า 
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในส านัก และ
ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส านัก 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญา หรือปณิธาน และ
พระราชบัญญัติสถาบัน   

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยได้จัดโครงการเพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ เมื่อ
วันท่ี 15 – 16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล 
ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ จังหวัดชุมพร โดย
ผู้เข้าร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารและ
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา และตัวแทน
ผู้บริหารท่ีดูแลงานวิจัย นักวิจัย และเจ้าหน้าท่ีของคณะ
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อวันท่ี 
22 กันยายน 2560 โดยเป็นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญา 
และปณิธานของสถาบัน ตลอดจนการสอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบัน  

Res-1–01 
Res-1–02 
Res-1–03 
Res-1–04 
 
 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
ไปสู่ทุกหน่วยงานภายในส านัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมผู้บริหารและ
บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการประชุมประ
ผู้บริหารและบุคลากรประจ าเดือน เมื่อวันท่ี 4 เดือน 
ตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงและมอบหมายงานตามแผน 
กลยุทธ์ พร้อมท้ังจัดส่งเอกสารทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคลากรทุกคนเพื่อเผยแพร่เอกสาร
และใช้เป็นแนวปฏิบัติ 

Res-1–05 
 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบตามพันธกิจ 

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้น าตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ท่ีได้ก าหนดไว้มา
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยใน

Res-1–06 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ของส านัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท าโครงการ จ านวน 8 

โครงการ มีตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด  ซึ่งครบตามพันธกิจของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้  

ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้ก าหนดโครงการไว้ 8 โครงการ 6 ตัวชี้วัด
ประกอบด้วย  
1) โครงการบริหารจัดการงานวิจัย ตัวชี้วัด คือ เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ 
ค่าเป้าหมาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 60,000 บาท 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท และ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ 25,000 บาท 
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ตัวชี้วัด ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ค่าเป้าหมาย 6 ข้อ 
3) โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ประชุมวิชาการ และ
การแสดงนิทรรสการสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด คือ งานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  ค่าเป้าหมาย สาขาวิชามนุษย์
ศาสตร์ฯ ร้อยละ 20 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ร้อยละ 
30 
4) โครงการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 
5) โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ตัวชี้วัด ระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
3.51 
6) โครงการบริหารงานในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนระดับ
หน่วยงาน ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.51 
7) โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อ
จ านวนอาจารย์ ค่าเป้าหมาย สาขาวิชาวิทยฯ 60,000 
บาท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท และ
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ 25,000 บาท 
8) โครงการเครือข่ายงานวิจัย ตัวชี้วัด สัดส่วนงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น /การเรยีนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา การบริหารจัดการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

Res-1–07 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 

5. มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ
ตามพันธกิจของส านัก 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีครบถ้วนตามแผนท่ีวางไว้  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการท่ีได้วางแผนไว้ 8 
โครงการ 20 กิจกรรม ได้ด าเนินการแล้วท้ัง 20 กิจกรรม  

Res-1–08 
 

6. มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณา 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
โดยได้รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือน โดยรายงาน
ผลการด าเนินงานในเดือน กรกฎาคม 2562 มีผลการ
เบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
1) เงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับจัดสรร 6,730,700 
บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,902,580 บาท 
2) เงินรายได้ ได้รับจัดสรร 3,047,491 บาท มีผลการ
เบิกจ่าย 2,852,613.46 บาท 
3) เงินกองทุนวิจัย ได้รับจัดสรร 8,884,629 บาท มีผล
การเบิกจ่ายเงิน 4,367,992.96 บาท 

Res-1–09 
 

7. มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักเพ่ือ
พิจารณา  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ต่อคณะกรรมการประจ า
สถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 17 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมผดุงชาติ อาคาร
สถาบั น วิ จั ย และพัฒนา   โ ดยคณะกร รมกา รมี
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ดังนี ้
1) สถาบันวิจัยและพัฒนา ควรมีการก าหนดทิศทางใน
การวิจัย 
2) ควรจัดท าสถิติข้อมูลนักวิจัยท่ีด าเนินการวิจัย 
3) ควรส ารวจว่าตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้เงิน
รางวัลแก่นักวิจัย เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักวิจัยเขียน
บทความนั้น มีการอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
4) เนื่องจากมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการน าเสนอ
ต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จึงเห็นควรทบทวน เรื่อง
การเบิกค่าใช้จ่ายในการน าเสนองานต่างประเทศ 

Res-1–10 
 

8. มีการน าผลการพิจารณา 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าส านัก 
ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการประจ า 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้น าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยในเรื่องการไปน าเสนองานต่างประเทศได้
เพิ่มขั้นตอนในการพิจารณาให้ไปน าเสนองาน โดยคณะ
กรรการท่ีมหาวิทยาลัยตั้งขึ้น และมีผู้ทรงคุณวุฒิ

Res-1–11 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
พิจารณาบทความก่อนอนุมัติให้ไปราชการ 

 

 
 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
8 ข้อ 8 ข้อ 5  

 

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–1–01 แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2564 
Res–1–02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
Res–1–03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
Res–1–04 โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การวิจัย 
Res–1–05 สรุปการมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ 
Res–1–06 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
Res–1–07 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
Res–1–08 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
Res–1–09 รายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส 
Res–1–10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบัน 
Res–1–10 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 Self Assessment Report : 2561 

 
 
ตัวชีวั้ดที่ 2 :  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง 
เกณฑ์การประเมิน :   

 ผลรวมคะแนนการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  
 จ านวนผู้รับบริการที่ตอบแบบส ารวจ  

 
ผลการด าเนินงาน :   4.17 
 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย
แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย  
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 
108 คน เป็นเพศชาย 49 คน เพศหญิง 59 คน  
  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อหน่วยงานให้บริการ โดยสอบถามข้อมูล
ความพึงพอใจใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ 4) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยผลการประเมินความพึงพอใจ  
ในภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  ̅ = 4.17 , S.D. = 0.39 โดยด้านที่มีผลการประเมินสูงสุด
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และ ด้าน
กระบวนการให้บริการ ตามล าดับ 
  ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการบริการ ได้แก่  

1) ควรมีฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อให้บริการแก่นักวิจัยเพื่อสืบค้น เช่น ข้อมูลงานวิจัยย้อนหลัง 
2) ควรจัดคลินิกส าหรับให้บริการแก่นักวิจัย 
3) ควรรักษาเครือข่าย อปท. ให้เข้มแข็ง เพ่ือเป็นฐานพื้นที่ในการจัดท าวิจัย 
4) ควรจัดท าขั้นตอนการให้บริการงานวิจัยในด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยได้ทราบ

อย่างทั่วถึง 
 

ผลการประเมินตนเอง :  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

3.51 4.17 4.17  
 

รายการหลักฐาน  : 
หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Res–2–01 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
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ตัวชี้วัดที ่3          :  ระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  รองผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวชุตินันต์ แซ่ตั้ง 
เกณฑ์การประเมิน         

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :                                                                                                                                  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1. มกีารก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงานภายใน
หน่วยงาน มีก าหนดภารกิจ
ของหน่วยงานตามโครงสร้าง
อย่างชัดเจน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน 
การแบ่งงาน /อัตราก าลัง  โดยในส านักงานผู้อ านวยการมี
งานจ านวน 3 งาน  มีบุคลากรตามโครงสร้างทั้งหมด 13 
คน มีบุคลากรปฏิบัติงานจริง จ านวน 8 คน มีอัตราว่าง 
จ านวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) งานบริหารท่ัวไป   
2) งานพัฒนา ประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย 
3) งานข้อมูลสารสนเทศ 
และได้ก าหนดรายละเอียดภาระงานของหน่วยงานตาม 

โครงสร้างอย่างชัดเจน 

Res-3–01 
 
 
 
 
 
 
 
Res-3–02 
 

2. มกีารจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานท้ัง 3 งาน  ดังนี้ 
1) งานบริหารท่ัวไป มีคู่มือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
คู่มือการไปน าเสนองานต่างประเทศ  
2) งานพัฒนา ประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย มีคู่มือการ
ขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัย คู่มือการขอจด
สิทธิบัตร 
3) งานข้อมูลสารสนเทศ มีคู่มอื การจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

Res-3–03 
 

3. มกีารแจกจ่ายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงาน
ภายในส านัก/สถาบันที่
เกี่ยวข้องทราบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการแจกจ่ายและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกงานภายในหน่วยงานได้ใช้คู่มือท่ี
จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการท างานของเจ้าหน้าท่ีแต่
ละคน 

Res-3–04 
 

4. มกีารปฏิบัติงานตามคู่มือ เจ้าหน้าทีข่องสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกคนได้ปฏิบัติงาน Res-3–05 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
และปรับปรุงให้ทันสมัย
เหมาะสมกับการ 
เปลี่ยนแปลง 

ตามคู่มือ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการเขียน
คู่มือ ซึ่งในปีต่อไป ได้มอบหมายให้บุคลากรด าเนินการ
จัดท าคู่มือในการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบให้แล้วเสร็จ 

 

5. มงีานวิจัยสถาบันที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
มอบหมายให้บุคลากรมีงานวิจัยสถาบัน จ านวน 1 เรื่อง 
คือ  แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ
งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนางเพ็ญแก้ว  
พิมาน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย 

Res-3–06 
 

ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5  

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–3–01 โครงสร้างการแบ่งงาน/อัตราก าลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–02 รายละเอียดภาระงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–03 คู่มือการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–04 บันทึกจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–3–05 หลักฐานการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
Res–3–06 งานวิจัยสถาบัน เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบ กลไก การบริหารจัดการ

งานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยนางเพ็ญแก้ว  พิมาน  
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ตัวชี้วัดที ่4          :  การด าเนินงานกิจกรรม 5 ส 
ชนิดของตัวชี้วัด  :  ผลลัพธ์ 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผู้ก ากับตัวชี้วัด :  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบข้อมูล :  นางสาวอรอุมา  น้ าตาลพอด 
เกณฑ์การประเมิน         

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน :                                                                                                                                  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1. มกีารแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 5 ส ของ
หน่วยงาน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 5 ส ตาม
ค าสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ 004/2561  ลงวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยบุคลากรของหน่วยงานทุกคนร่วม
เป็นกรรมการ  
 

Res-4–01 
 
 
 

2. มีแผนการด าเนินกิจกรรม 
5 ส ที่แสดงให้เห็นถึงความ
ต่อเนื่องในการด าเนิน
กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน 

ในปี พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เริ่มด าเนิน
กิจกรรม 5 ส โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อก าหนด
มาตรฐาน 5 ส ของหน่วยงาน โดยในปีแรกนี้ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ได้ก าหนดด าเนินการ 5 ส เฉพาะในส่วนของ
ส านักงาน โดยเกณฑ์ในการด าเนินกิจกรรม 5 ส ที่
ก าหนด มีในส่วนของมาตรฐานโต๊ะ เก้าอี้ท างาน ตู้เก็บ
ของใช้ ถังขยะ บอร์ดติดประกาศ ตู้เย็น ห้องอาหาร และ
เครื่องถ่ายเอกสาร ทั้งน้ีในปีต่อไป จะเพิ่มพื้นที่ส าหรับ
ด าเนินกิจกรรม 5 ส เช่น ห้องประชุม ห้องเก็บของ เป็น
ต้น และจะมีการสร้างขวัญและก าลังใจกับบุคลากรใน
การด าเนินกิจกรรม 5 ส โดยการประกวดบุคลากรท่ี
ด าเนินการ 5 ส ดีเด่น พร้อมให้รางวัล 

Res-4–02 
 

3. มีการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5 ส โดยกรรมการ
จากหน่วยงานเองอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการประเมิน 5 ส ท่ีเป็นบุคลากรภายใน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้า
ส านักงาน ได้ด าเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส เมื่อ
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้
บุคลากรปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปตาม
มาตร 5 ส ของหน่วยงาน ดังนี ้
1) ควรจัดท าป้ายบอกจุดส าหรับจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ใน
แต่ชนิด 

Res-4–03 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
2) ควรจัดเก็บสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบ โดยมีวัสดุส าหรับ
เก็บสายไฟฟ้าให้เรียบร้อย 
3) ควรท าความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้สะอาด
ทุกเครื่อง 

4. มีการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5 ส โดยกรรมการ
จากหน่วยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1  
ครั้ง/ปี 

คณะกรรมการประเมิน 5 ส ท่ีเป็นบุคลากรจากหน่วยงาน
อื่นภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  ได้ด าเนินการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม   
2562 โดยประเมินในส่วนของโต๊ะท างาน ตู้จัดเก็บ
เอกสาร อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สภาพแวดล้อมของพื้นท่ี
หน่วยงาน และความร่วมมือในการท ากิจกรรม 58 ส 
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการด าเนินกิจกรรม 5 ส  
ดังนี ้
1) ควรจัดท าป้ายชื่อประจ าตู้เก็บเอกสารทุกตู้ 
2) ไม่ควรวางเอกสารท่ีไม่จ าเป็นไว้ตามพื้น 
3) ควรมีการจัดท าแผนผังเพื่อแบ่งโซนพื้นท่ีรับผิดชอบ 
4) ควรจัดเก็บเอกสารแยกระหว่างเอกสารส่วนตัวกับงาน 
5) ควรจัดท าป้ายบอกชื่อแต่ละห้อง 

Res-4–04 
 

5. มีผลการประเมิน 5 ส ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 70 

- ผลการประเมิน 5 ส จากคณะกรรมการภายใน
หน่วยงาน มีผลการประเมิน ร้อยละ 89.67 
- ผลการประเมิน 5 ส จากคณะกรรมการหน่วยงานอื่น 
มีผลการประเมิน ร้อยละ 92.50 
 

Res-4–05 
 

 
ผลการประเมินตนเอง : 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5  

 
รายการหลักฐาน  : 

หมายเลขเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Res–4–01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส สถาบันวิจัยและพัฒนา 
Res–4–02 แผนการด าเนินกิจกรรม 5 ส 
Res–4–03 หลักฐานการประเมินกิจกรรม 5 ส จากหน่วยงานภายใน 
Res–4–04 หลักฐานการประเมินกิจกรรม 5 ส จากหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัย 
Res–4–05 ผลการประเมินกิจกรรม 5 ส 
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สรุปผลการประเมินตนเอง ส่วนที่ 3 ตัวช้ีวัดเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
การประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

คะแนน 

1 8 ข้อ 8 ข้อ  5 
2 ร้อยละ 3.51 ร้อยละ 4.17  4.17 
3 5 ข้อ 5 ข้อ  5 
4 5 ข้อ 5 ข้อ  5 

คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ 4.79 
 
ข้อสรุปโดยรวมของตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
จุดแข็ง : 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ 
ชัดเจนและมาจากการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของคณะ ตัวแทนนักวิจัย และบุคลากรของ
หน่วยงาน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปี เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานใน 
หลายภาคส่วน เช่น  มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสังกัดกระทรวงจาก กระทรวงศึกษาธิการ เป็น กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   



บทที่ 3 
 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2561 
 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ปีการศึกษา 2561 สามารถสรุปไดด้ังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

ตัวชี้วัดคุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 
   = บรรลุ 
   = ไม่บรรลุ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 

ส่วนที่ 1 : ตัวชี้วัดจากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
ตัวชี้วัด 2.1 6 ข้อ - 6 ข้อ  5 
ตัวชี้วัด 2.2 3.51 - 3.89  3.89 
ตัวชี้วัด 2.3 3.51 - 4.68  4.68 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  1 4.52 
ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตัวชี้วัดที ่8 ด้าน
สังคมศาสตร์ 

ร้อยละ 20/ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 30 

- ด้านสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 6.55/ 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 6.80 

 0 

ตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละ3 - ร้อยละ 4.83  5 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละ 50 - ร้อยละ 26.67  0 
ตัวชี้วัดที่ 11 3 ข้อ - 3 ข้อ  5 
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละ 5 - ร้อยละ – 40.96  0 
ตัวชี้วัดที่ 13 10 โครงการ - 5 โครงการ  0 
ตัวชี้วัดที่ 14 3 ข้อ - 3 ข้อ  5 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  2 2.14 
ส่วนที่ 3 : ตัวชี้วัดเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดที่ 1 8 ข้อ - 8 ข้อ  5 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละ 3.51 - ร้อยละ 4.17  4.17 
ตัวชี้วัดที่ 3 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 
ตัวชี้วัดที่ 4 5 ข้อ - 5 ข้อ  5 

คะแนนเฉล่ียของส่วนที่  3 4.79 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกส่วน 3.41 
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3.2 แนวทางการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพตัวชี้วัด ท าให้สถาบันวิจัย
และพัฒนาได้เห็นจุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ควรปรับปรุง โดยแยกตามองค์ประกอบ
คุณภาพดังต่อไปนี้ 
 

ส่วนที่ 1 :  ตัวชีวั้ดจากระบบการประเมินคุณภาพภายในของ สกอ. 
จุดแข็ง : 

1.  มีการพัฒนาทักษะนักวิจัย ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าร่วมอบรมของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
2. มีการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจ ให้นักวิจัย โดยมีเงินรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ 

ผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. มีการพัฒนานักวิจัย และเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวิจัย โดยสนับสนุน 
งบประมาณในการน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการขอทุนอุดหนุนการวิจัยในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์  
คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเพ่ิมมากข้ึน 

3. ควรส่งเสริมให้มีหน่วยวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
 
 

ส่วนที่ 2 :  ตัวชีวั้ดจากแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จุดแข็ง : 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินงานวิจัยตามมาตรฐานจริยธรรม
การวิจัยที่เป็นมาตรฐานสากล 
            
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 
 ควรจัดท าประกาศแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการวิจัยในมนุษย์เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติใน 
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา : 

1. งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่นับตามปีงบประมาณมีน้อยเม่ือเปรียบเทียบกับการ 
นับตามปีปฏิทิน 

2. งานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนการสอนมีน้อย 
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง : 
1. การนับจ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ที่นับตามปีงบประมาณมีน้อย เนื่องจาก  

ผลการด าเนินงานที่แท้จริงควรนับได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่มีการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งท าให้ข้อมูลจ านวนงานวิจัยที่จะเกิดขึ้นใน
ระหว่างเดือนสิงหาคม และกันยายน 2562 ไม่ได้นับมารวมด้วย ท าให้มีจ านวนน้อยกว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับการนับตามปีปฏิทิน ดังนั้นควรประเมินตัวชี้วัดจากระบบประกันคุณภาพภายในของ 
สกอ. ซึ่งนับตามปีปฏิทิน อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว 

2. การประเมินตัวชี้วัดจากผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ในแต่ละปี มีการ 
ประเมินเฉพาะในส่วนของส านัก หรือสถาบัน ไม่ได้มีการประเมินในส่วนของคณะ ซึ่งแตกต่างจาก
ประเมินจากระบบประกันคุณภาพภายในของ สกอ. ซึ่งคณะจะถูกประเมินด้วย ดังนั้นการประเมิน
ตัวชี้วัดจากผลการปฏิบัติราชการบางตัวชี้วัด ควรจะก าหนดให้ประเมินจากคณะด้วย เพ่ือคณะจะได้
สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

3.  ควรทบทวนเกณฑ์ในการประเมินผลการด าเนินงานบางตัวชี้วัด เช่น ร้อยละเพ่ิมข้ึนของ 
การน าเสนอผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุมสัมมนางานวิจัยฯ 
 
ส่วนที่ 3 :  ตัวชีวั้ดเพื่อยกระดับคุณภาพหน่วยงาน 
จุดแข็ง : 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานที่ 
ชัดเจนและมาจากการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของคณะ ตัวแทนนักวิจัย และบุคลากรของ
หน่วยงาน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง : 

ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปี เนื่องจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานใน 
หลายภาคส่วน เช่น  มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสังกัดกระทรวงจาก กระทรวงศึกษาธิการ เป็น กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม   
 



 
 
 

ภาคผนวก 
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บัญชีรายช่ือโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
คณะครุศาสตร ์     กกก 

1 การใช้เทคนิคทางเหมืองข้อมูลเพื่อ
พัฒนาสัญญาทุน โมเดลการประเมินผล
การเขียนไปรแกรมภาษาแครช 

ดร.นนท์ศักดิ์ จันทร์ชุม 
50 %  ดร.ชลิตา  
ชีววิริยะนนท์ 50% 

30,000  กองทุนวิจัย 

2 การพัฒนารูปแบบการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร กรณีศึกษาการเขียนสลากและ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณ 55,000 บาท ดําเนินการ 
55% 

ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี  30,250  

3 การประยุกต์ใช้หลัก 5 ของพุทธทาส
ภิกขุ เพ่ือการแนะแนวส่วนตัวและสังคม
สําหรับพัฒนาตน 

ผศ.ดร.สมเจตน์  
ผิวทองงาม 

47,000  

4 การพัฒนาทักษะการออกแบบตัวอักษร
รูปแบบประดิษฐ์ โดยกระบวนการ
ปฏิบัติด้วยวิธีการเสริมแรง 

นางรัชดาภรณ์  
ขวัญศรีเพ็ชร์ 

48,800  

5 การพัฒนาระดับทักษะทางการ
สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย
ด้วยเทคนิคสีฝุุนโบราณ 

นายวิวัฒน์ จินดาวงศ์         50,550  

6 การศึกษาภาพลักษณ์ตัวละครและ
กระบวนการจินตภาพในนวนิยาชุด
นักสืบสตรีศรีอยุธยา ของ พงศกร 

น.ส.ณัฐฐา ไตรเลิศ         52,000  

7 การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษแบบโนฟิกส์สําหรับ
นักศึกษาระดับประถมศึกษาใน จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

ดร.กนกกาญจน์  
กิตติชาติเชาวลิต 

        55,000  

8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นการโค้ชตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษา
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู 

1.ผศ.ชิตาพร  
เอ่ียมสะอาด  
2.น.ส.พัชรินทร์  
จันทร์ส่องแสง 

        55,000  

9 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกิจกรรมการศึกษาเพ่ือ
ท้องถิ่นตามแนวคิดศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาสมรรถนะการศึกษาครูอย่าง
ยั่งยืน 
 

1.ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์  
2.น.ส.สมสิริ มนัส 

        55,000  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
10 การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 

น.ส.นุชนารถ นาคฉายา         55,000  กองทุนวิจัย 

11 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ดร.พนาน้อย รอดชู         55,000  

12 การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ
โดยใช้การสอนเน้นเนื้อหาร่วมกับการใช้
แผนผังมโนทัศน์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

น.ส.รสิดา ไสยรินทร ์         55,000  

13 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะด้านการวัดและการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของคณาจารย์ 
มรภ.สุราษฎร์ธาน ี

ผศ.ทรงศรี ชํานาญกิจ         55,000  

14 การศึกษาสภาพและความต้องการใน
การจัดการเรียนการสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

ผศ.สุรีรัตน์ อักษร
กาญจน์ 

        55,000  

15 ผลของการใช้แบบบันทึกการอ่านเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
วรรณคดีภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการ
เรียนวรรณคดีสําหรับนักศึกษาครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

นายพจนาถ ขอประเสริฐ         55,000  

16 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็น
ฐานเพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณสําหรับนักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชาการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดร.ญานิศา บุญจิตร์         55,000  

17 รูปแบบการพัฒนาทักษะการวิจัยชั้น
เรียนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 

นางฤกษ์ฤดี นาควิจิตร         55,000  

18 การประเมินการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ 
และผลกระทบเบื้องต้น จากงานวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการความร่วมมือ สกว.-

ผศ.ทรงศรี ชํานาญกิจ         53,100  โครงการ
ความ
ร่วมมือ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
มรส. 
งบประมาณ 424,800 บาท ดําเนินการ 
13% 

สกว.-มรส. 

19 การพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านการทํา
วิจัยในชั้นเรียน  โดยใช้ชุดการเรียนรู้
ด้วยตนเองสําหรับครูปฐมวัยในโรงเรียน
ตํารวจตระเวรชายแดน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

น.ส.สุนทร ี แซ่บาง       104,400  งบประมาณ
แผ่นดิน 

20 การพัฒนาสมรรถนะวิจัยของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูด้วย
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 

ดร.มัทนียา  พงศ์สุวรรณ       110,000  

21 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะจัดการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามแนวการปฏิรูปการศึกษา
และวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 
4.0 ของครูผู้สอนใน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สิริสวัสช์  
    ทองก้านเหลือง 

      181,200  

22 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง
จริยธรรมสิ่งแวดล้อมของเยาวชน 

ดร.ปารณีย์  ศรีสวัสดิ์       201,000  

23 การพัฒนาแนวการจัดประสบการณ์
เรียนรู้  โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน  เพ่ือ
ส่งเสริมความตระหนักทางวัฒนธรรม
ของโรงเรียนในเด็กปฐมวัย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาล 

น.ส.เสาวภาคย์   
สว่างจันทร์ 

      210,000  

24 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
สตรีมศึกษาผสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชีวิตและอาชีพด้วยแนว
ทางการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่าง
สูง สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

ดร.อาทิตยา   
จิตร์เอื้อเฟ้ือ 

      345,500  

25 ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการเพาะพันธ์ปัญญา 
ศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 
งบประมาณ 5,034,746.70 บาท 
ดําเนินการ 2 ปี 

ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
ดร.กฤษณะ ทองแก้ว 

2,517,373.35  สกว. 
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
คณะนิติศาสตร ์     กกก 

1 การละเมิดพุทธวินัยบัญญัติของพระภิกษุ
ที่ส่งผลกระทบพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ.2505 ศึกษากรณีกระทําความผิด
อาญา 

นายภูภนัช รัตนชัย         35,880  กองทุนวิจัย 

2 ความรับผิดชอบกรณีรถหายใน
ห้างสรรพสินค้า 

ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล         35,880  กองทุนวิจัย 

3 ปรัชญากฎหมายในหลวงรัชกาลที่ 92 ผศ.ดร.จิตรดารมย์  
รัตนวุฒิ 

        35,880  กองทุนวิจัย 

4 ปัญหาที่มาและลําดับขั้นทางกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง         35,880  กองทุนวิจัย 

5 สิทธิของผู้ค้ําประกัน ศึกษากรณีสิทธิ
ภายหลังชําระหนี้ของผู้ค้ํา 

ผศ.รพี พิกุลงาม         35,880  กองทุนวิจัย 

6 ปัญหาการคุ้มครองสิทธิแรงงานในพื้นท่ี 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

ดร.นพดล ทัดระเบียบ         41,820  กองทุนวิจัย 

7 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐานของคนไร้สัญชาติ 

ผศ.นนทชัย โมรา         53,820  กองทุนวิจัย 

8 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ความยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
กรณีศึกษา 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์         53,820  กองทุนวิจัย 

9 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 ศึกษา
กรณีการตรวจพิสูจน์การครอบครอง 
และการจับกุมผู้ครองครองไก่ปุา 

นายสมชาย บุญคงมาก         53,820  กองทุนวิจัย 

10 มาตรการทางเลือกผู้ต้องขังหญิงคดียา
เสพติด 

ผศ.นิรมล ยินดี         53,820  กองทุนวิจัย 

11 สิทธิชุมชนในการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเทียวเชิงเชิงนิเวศ ศึกษากรณีชุมชน
บางใบไม้ ตําบลบางใบไม้ อําเภอเมือง 
จังหวัด  สุราษฎร์ธานี 

น.ส.ขวัญทยา  บุญเชิด       105,000  งบประมาณ
แผ่นดิน 

คณะพยาบาลศาสตร์     กกก 
1 ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะเมตา

บอลิกซินโดรมในอาจารย์ มรภ.สุราษฎร์
ธานี 

1.นางวิรีภรณ์  
ชัยเศรษฐสัมพันธ์  
2.น.ส.กัญญาภัค  
เทียนโชติ  
3.น.ส.วันเพ็ญ ศรีจิตร 

        38,500  กองทุนวิจัย 
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
2 ความเป็นมารดา พฤติกรรมการดูแล 

การสนับสนุนของครอบครัวในการดูสตรี
ตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน : การศึกษา
เชิงคุณภาพ 

1.ดร.ฐิตารีย์  
พันธุ์วิชาติกุล  
2.นางวิรีภรณ์  
ชัยเศรษฐสัมพันธ์ 

        40,344  กองทุนวิจัย 

3 การพัฒนารูปแบบการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน กรณีศึกษาบ้านภูธรอุทิศ 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1.น.ส.จวง เผือกคง  
2.น.ส.สุนันทา ลักษ์ฐิติ
กุล  
3.น.ส.กัญญาภัค เทียน
โชต ิ

        46,400  

4 ความชุกและปัจจัยทํานายภาวะหยุด
หายใจขณะนอนหลับชนิดอุดตันในกลุ่ม
วัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เป็นโรคอ้วน 

1.น.ส.จีรภา กาญจน
โกเมศ  
2.น.ส.พรสรวง วงศ์
สวัสดิ ์

        48,000  

5 ศึกษาสถานการณ์การจัดการดูแลผู้ปุวย
โรคหลอดเลือดสมอง ณ แผนอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน รพ.สุราษฎร์ธานี 

1.น.ส.กฤษณา สังขมุณี
จินดา  
2.นางเพียงโสม สุ่ม
ประดิษฐ์  
3.น.ส.นิตยา ปานเพชร  

        49,620  

6 การพัฒนากลไกระดับพ้ืนที่ในการ
ปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ 
ม.2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศรีวิชัย
เครือข่าย รพ.สุราษฎร์ธานี 

1.น.ส.ประภัสสร อักษร
พันธ์  
2.น.ส.รุ้งกานต์ พลาย
แก้ว  
3.นางชูใจ สุพิริยะกุล 

        51,800  

7 รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุใน จ.สุราษฎร์ธานี 

1.น.ส.สุรีพร ชุมแดง  
2.น.ส.พิไลพร สุขเจริญ  
3.น.ส.จิดาภา พลรักษ์  
4.น.ส.จวง เผือกคง 

        52,000  

8 การพัฒนาสื่อโซเชียลมีเดีย เรื่อง การ
ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในทารก
เกิดก่อนกําหนด 

1.น.ส.จุฬาลักษณ์ แก้ว
สุก  
2.น.ส.สุมณฑล โพธิบุตร 
3.น.ส.สุพัตรา ลักษณะ
จันทร์ 4.น.ส.ศิมาภรณ์ 
พวงสุวรรณ 

        53,000  

9 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแล
ตนเองโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่อ
ความรู้การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยภาวะหัวใจล้มเหลว และต่อ

1.น.ส.นุชนาถ วิชิต  
2.น.ส.นิตยา ศรีสุข 

        53,400  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
ความรู้สมรรถนะการส่งเสริมการดูแล
ตนเองในผู้ปุวยของผู้ดูแล และการรับรู้
ความสามารถในการจัดการกับภาวะ
หัวใจล้มเหลวของผู้ดูแล 

10 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
ความสุขในการเรียนของนักศึกษา
พยาบาล  โดยใช้โปรแกรมสุนทรียแสวง
หา 

น.ส.พิไลพร  สุขเจริญ       196,000  งบประมาณ
แผ่นดิน 

11 3.ลักษณะแร่ธาตุและน้ําที่อยู่ในแหล่ง
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทางภาคใต้
ของประเทศไทยที่มีผลต่อสุขภาพ 

ดร.ทัศนีย์  สุนทร       252,715  งบประมาณ
แผ่นดิน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     กกก 
16 แนวโน้มการใช้ภาษาถ่ินใต้ของ

ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร ์         57,750  กองทุนวิจัย 

17 การเลือกภาษาและการธํารงภาษาของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอญและชาติพันธุ์ไทยทรง
ดําในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

น.ส.สุทธาทิพย์ อร่าม
ศักดิ์ 

        58,500  

18 การสร้างสรรค์งานจิตกรรม ชดุ มายาคติ
จากความงามของมนุษย์ใน
พระพุทธศาสนา 

นายวรรณลพ มีมาก         59,630  

19 การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้
ภาพยนตร์ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

น.ส.กฤษมาศ พันธุ์มูสิก         60,000  

20 การศึกษาหลักการและทฤษฎีดนตรีที่ใช้
ในการประพันธ์เพลงใหม่ “สร้างปัญญา
ศรัทธาความดี” ในรูปแบบวงขับร้อง
ประสานเสียง 

นายฉลองชัย โฉมทอง         60,000  

21 การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง “เงา
สะท้อนแห่งตาปี” สําหรับวงเชมเบอร์
อองซอมเบลอ 

ดร.อรอุษา หนองตรุษ         60,000  

22 ความแปรผันทางสังคมของเสียง /r/ 
และ /l/ ในภาษาอังกฤษ : การศึกษาผู้
พูดในภาคใต้ 

น.ส.ชุตินันท์ หนูบุตร         60,000  

23 ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทพจน์และ
กาลกับระบบ 

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถ
พลพิพัฒน์ 

        60,000  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
ปริชานของผู้พูดภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

24 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การลดความ
เหลื่อมล้ําทางอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุมชนกับสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดร.วิทวัส ขุนหน ู         60,000  กองทุนวิจัย 

25 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : ความพร้อม
ทางด้านการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการขยายตัวของ
เขตเมืองสุราษฎร์ธานี 

นายสิทธิพันธ์ พูนเอียด         60,000  

26 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : การจัดสวัสดิการ
ของรัฐเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 
กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

น.ส.กันยารัตน์ จันทร์
สว่าง 

        60,000  

27 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานด้านการคลังของเทศบาล
ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายบดินทร์ธร บัวรอด         60,000  

28 โครงการวิจัยย่อยที่ 5 : การเสริมพลัง
การมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติใน
พ้ืนที่อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.ปุณยวีร์ หนูประกอบ         60,000  

29 โครงการวิจัยย่อยที่ 6 : การบริหาร
จัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ําชายฝั่งเขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ         60,000  

30 โครงการวิจัยย่อยที่ 7 : รูปแบบกิจกรรม
จิตสาธารณะสําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

นายปานเผด็จ นวนหนู         60,000  

31 พลวัตชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกา
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

น.ส.อุมา สินธุเศรษฐ         60,000  

32 ลักษณะภาษาขงชาวไทยทรงดําใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

น.ส.จิรวรรณ พรหมทอง         60,000  

33 ชุดโครงการ : องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการพัฒนาท้องถิ่น จ.สุราษฎร์
ธานี 
 

ดร.วิทวัส ขุนหน ู         84,000  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
34 ศิลปะในหลักสุญญตาของพุทธทาสภิกขุ

กับการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 
ดร.พิชัย  สุขวุ่น       260,700  งบประมาณ

แผ่นดิน 
35 การจัดการทุนชุมชนเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน
ชาวเลอูรักลาโว้ย ตําบลศาลาด่าน 
อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

นายพงศ์เทพ  แก้ว
เสถียร 

      286,000  งบประมาณ
แผ่นดิน 

36 แนวทางการจัดการภัยพิบัติของชุมชน
ชายฝั่งรอบอ่าวบ้านดอนจังหวัดสุราษร์
ธานี (ทุนต่อเนื่อง สกว.2561-2562) 

ดร.นรา พงศ์พานิช       300,000  สกว. 

คณะวิทยาการจัดการ     กกก 
1 การใช้เทคนิคทางเหมืองข้อมูลเพื่อ

พัฒนาโมเดลการประเมินผลการเขียน
โปรแกรมภาษาสแครช 

1.ดร.นนทศักดิ์ จันทร์ชุม  
2.ดร.ชลิตา ชวีวิริยะ
นนท์ 

        30,000  กองทุนวิจัย 

2 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักเห
ลียงของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม ม.
6 ต.ปุาเว อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี 
งบประมาณ 60,000 บาท  ดําเนินการ 
80% 

ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์          48,000  

3 ความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี 
งบประมาณ 60,000 บาท  ดําเนินการ 
90% 

1.น.ส.อริสรา ชูม ี 
2.น.ส.ภวิษณ์ณัฎฐ์ เวชวิ
ฐาน  

        54,000  

4 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว
ไร่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 

1.น.ส.อัมพวรรณ หนู
พระอินทร์  
2.น.ส.สิริประภา จันทร์
ดํา 

        60,000  

5 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสี
เขียวของโรงงานไม้ยางพาราแปรรูปใน 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1.น.ส.ธรีาวรรณ จันทร์
แสง  
2.ผศ.ศรีวาลี ทองเหลี่ยม
นาค  
3.น.ส.ภสัร์ศศิร์ หีด
จันทร์ 

        60,000  

6 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์งาน
ประเพณีชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่าง
คิด 

        60,000  

7 การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ใน
การเข้าถึงแหล่งท่อเงที่ยวเชิงอนุรักษ์ปุา

1.น.ส.รัตติยาภรณ์ รอด
สีเสน  

        60,000  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
ต้นน้ําบ้านนําราด จ.สุราษฎรธ์านี 2.นายชาญวิทย์ ทองโชติ 

8 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค
การผลิตขม้ินชันของเกษตรกรใน จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

น.ส.สินีนาท โชคดําเกิง         60,000  กองทุนวิจัย 

9 การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ํามันใน อ.ไชยา 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1.นายชาญวิทย์ ทองโชติ  
2.น.ส.รัตติยาภรณ์ รอด
สีเสน  
3.น.ส.พัชรินทร์ เพ็ช
รช่วย 

        60,000  

10 การสื่อสารอัตลักษณ์ของทุนทาง
วัฒนธรรม "มวยไชยา : จิตวญิาณการ
ต่อสู้แห่งลุ่มน้ําตาปี" 

1.ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท  
2.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สวุรรณ
ทิพย์ 

        60,000  

11 ความสัมพันธ์จของการเปิดเผยข้อมุ
ลด้านการบัญชีสิ่งแวดล้อมกับผลการ
ดําเนินงานแบบสมดุลของธุรกิจโรงแรม
ใน อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

น.ส.สารภ ีชนะทัพ         60,000  

12 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้
สื่ออนไลน์กับประสบการณ์และการ
รับมือการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน จ.สุราษฎร์
ธานี 

1.ดร.นันทพา บุษปวรรธ
นะ  
2.นางจุฑารัตน์ ฐิติสวัสดิ์ 

        60,000  

13 ปัจจัยที่สําคัญของการวางแผนทาง
การเงินที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการ
วางแผนทางการเงินในครัวเรือนของ
เกษตรกรชาวสวนยางพาราใน จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

1.น.ส.พิจิตรา แก้วพิชัย  
2.นางหรรษา เฉลิม
พิพัฒน์ 

        60,000  

14 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : แนวทางการ
พัฒนาเพื่อก้าวสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์
ต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่
ใน อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 

1.ผศ.เตชธรรม สังข์คร  
2.น.ส.ดาริน รุ่งกลิ่น  
3.นายอัครภณ ขวัญแก้ว 

        74,118  

15 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 : การผลิตและ
การตลาดข้าวไร่ใน อ.เคียนซา จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

1.น.ส.กมลวรรณ เหล่า
ยัง  
2.น.ส.เปรมกมล ปิยะทัต 

        80,340  

16 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 : แนวทางในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวไร่
เพ่ือคนทั้งมวล : กรณีศึกษา อ.เคียนซา 
จ.สุราษฎร์ธาน ี

1.น.ส.ปิยะบุษ ปลอด
อักษร  
2.ดร.เกวลิน อังคณา
นนท์  

        95,000  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
3.Professor Mike 
Wald 

17 ชุดโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนาโซ่
อุปทานข้าวไร่ใน อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์
ธานี 

น.ส.กมลวรรณ เหล่ายัง          95,000  กองทุนวิจัย 

18 การประเมินการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ 
และผลกระทบเบื้องต้น จากงานวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการความร่วมมือ สกว.-
มรส. 
งบประมาณ 424,800 บาท ดําเนินการ 
26% 

ผศ.ดร.นันทวรรณ ช่าง
คิด 
นายศิโรจน์ พิมาน 

      106,200  โครงการ
ความ
ร่วมมือ 

สกว.-มรส. 

19 แนวทางการส่งเสริมการปลูก และการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอมไชยาพันธ์
พ้ืนเมือง ในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล       242,800  โครงการ
ความ
ร่วมมือ 

สกว.-มรส. 
20 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงานโรงงานปาล์มน้ํามัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 

ผศ.ดร.ธนาย ุ ภู่วิทยาธร       151,300  งบประมาณ
แผ่นดิน 

21 ทุนมนุษย์ของเกษตรกรยางพาราเพื่อ
เป็นเกษตรกรยุคใหม่ กรณีศึกษา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

นางมโนลี ศรีเปารยะ 
เพ็ญพงษ์ 

      209,800  

22 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประเภทน้ําพุร้อนใน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ดร.อนุมาน  จันทรวงศ์       240,422  

23 6.แนวทางการพัฒนากลยุทธ์สื่อสาร
การตลาดและรูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของแหล่งท่องเที่ยว
บ่อน้ําพุร้อน 

น.ส.เปรมกมล  ปิยะทัต       251,715  

24 2.การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ํา
ร้อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.เกวลิน  อังคณานนท์       521,884  

25 7.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประเภทน้ําพุร้อนใน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ดร.อนุมาน  จันทรวงศ์       579,476  

26 5.ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประเภทน้ําพุร้อนใน จังหวัดสุราษฎร์

ดร.เบญจวรรณ  คงขน       718,642  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
ธานี 

27 การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การตลาดและการสร้างตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้ประกอบการใน
โครงการเมืองสมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สวุรรณ
ทิพย์  
ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท 

      476,960  สวก. 

28 แนวทางยกระดับการผลิตขม้ินชันของ
เกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ได้
มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์และ
เข้าสู่การเป็น Smart Farmer 

นางสาวณัชชารีย์ ทวี
หิรัญรัฐกิจ 

      782,077  สวก. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      กกก 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน

ยุทฑธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
กองทัพและการปูองกันประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 2,490,000 บาท 
ดําเนินการ 18.75% 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์       466,875  กองทัพบก 

2 ความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี  
งบประมาณ 60,000 บาท   ดําเนินการ 
10% 

ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง          6,000  กองทุนวิจัย 

3 การพัฒนารูปแบบการเขียนเพ่ือการ
สื่อสาร กรณีศึกษาการเขียนสลากและ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณ 55,000 บาท  ดําเนินการ 
30% 

ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข          16,500  

4 ความหลากชนิดและลักษณะการใช้
ประโยชน์พื้นที่ของนกน้ําในบึงขุนทะเล 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางกนกอร ทองใหญ่         50,000  

5 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวหม่อนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสราดจากหม่อน 

1.ดร.อรุโณทัย เจือมณี  
2.น.ส.ศิริพร ทวีโรจน
การ  
3.น.ส.รวงนลิน เทพนวล  
4.ผศ.ดร.สุภาพร อภิ
รัตนานุสรณ์ 

        60,000  

6 การประเมินสุขาภิบาลอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตําบลขุน

1.นางรัชกร ฮ่งกุล  
2.ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์  

          
60,000  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
ทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

7 การพัฒนาคุณภาพการผลิตมะพร้าว
น้ําหอมของเกษตรกร ในอําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายวสันต์ สุทธโส         60,000  กองทุนวิจัย 

8 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศ
สําหรับงานวิจัย กรณีศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

นายธนาวิทย์ รัตนเกียรติ
ขจร 

        60,000  

9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลจากเส้น
ใยปาล์มและน้ํายางพารา 

1.ดร.ณัฐธิดา ศรีราชยา  
2.นายอาดือนา นิโด  

        60,000  

10 การพัฒนาสีอนินทรีย์โดยใช้ออกไซด์ของ
เหล็กจากดินพ้ืนบ้าน 

น.ส.ภัทราวรรณ คหะ
วงศ ์

        60,000  

11 การเพ่ิมประสิทธิภาพสมบัติทางไฟฟูา
และทางแสงของชั้นฟิล์มบางโครงสร้าง
นาโนอินเดียมทินออกไซด์ด้วยเทคนิค
พลาสมาแบบไอเคมี 

1.นายพีรพงศ์ หนูช่วย  
2.น.ส.ชโินรส ละออง
วรรณ  
3.นายวิมล พรหมแช่ม  

        60,000  

12 การศึกษาการย่อยได้และพลังงานใช้
ประโยชน์ได้ของกลีเซอรีนดิบในไก่
พ้ืนเมือง 

น.ส.นัสวัล บุญวงศ์         60,000  

13 การศึกษาแนวทางการใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติมาทดแทนภาชนะใส่อาหาร 

นายธนสาร เดชนะ         60,000  

14 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของผู้เรียนที่มีต่อการใช้ระบบบริการการ
เรียนรู้โดยใช้กฎความสัมพันธ์ 

น.ส.จุฑามาศ กระจ่างศรี         60,000  

15 การศึกษาเมทาบอไลท์ทุติยภูมิจากน้ํา
เลี้ยงเชื้อ Streptomyces lydicus A2 

ดร.โชติกา ภู่พงศ์         60,000  

16 การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากชา
สมุนไพรเหงือกปลาหมอโดยการอบแห้ง
ด้วยกระบวนการไมโครเวฟ-สุญญากาศ 

ดร.อรภรณ์ บัวหลวง         60,000  

17 จลนพลศาสตร์การอบแห้งสาหร่ายข้อ
ด้วยวิธีอบแห้งแบบสุญญากาศ 

1.ดร.วรรณพิชญ์ จุล
กัลป์  
2.รศ.ดร.ราม แย้มแสง
สังข์  

        60,000  

18 ตัวแบบการพยากรณ์ราคายางพารา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.นายศุภชัย ดําคํา  
2.น.ส.อรวรรณ สืบเสน  

        60,000  

19 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์การสูบบุหรี่
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

1.น.ส.กันยากร อ่อนรักษ์  
2.ผศ.ดร.สุรพล 
เนาวรัตน์  

        60,000  
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
20 ผลกระทบของการเกิดอุทกภัยต่อการ

เปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในลุ่มแม่น้ําตาปี
ตอนล่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.น.ส.บุษยมาศ เหมณี  
2.ดร.พรทิพย์ วิมลทรง  
3.นางกานต์ธิดา บุญมา  
4.ผศ.ธนา จารุพันธุ์
เศรษฐ์  

        60,000  กองทุนวิจัย 

21 ผลของใบมะม่วงหิมพานต์ 
(Anacardium occidentale) ต่อการ
เจริญเติบโตและความต้านทานโรคใน
ปลานิล (Oreochromis niloticus) 

1.นางวีณา จิรัตฐิวรุตม์
กุล ชัยสาร 2.ดร.มิติ 
เจียรพันธุ์ 3.ดร.พัชรี 
หลุ่งหม่าน 4.นางจีรนันท์ 
กล่อมนรา แก้วรักษา  

        60,000  

22 พฤติกรรมการบริโภคอาหารปลอด
สารพิษ และการหาแนวทางส่งเสริม
สุขภาพในการบริโภคให้แก่ประชาชนขุน
ทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

น.ส.ปานชนม ์โชค
ประสิทธิ์ 

        60,000  

23 ระบบการรู้จําปูายทะเบียน
รถจักรยานยนต์ไทย 

ผศ.สุกิจ เอ่ียมสะอาด         60,000  

24 สมบัติทางเคมีและกายภาพของกะปิจาก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.น.ส.ปณิดา รัตนรังษี  
2.นายณัฐพันธ์ สงวน
ศักดิ์บารมี  

        60,000  

25 โครงการอนุรักษ์เทียนสิรินธร บริเวณ
อ่างเก็บน้ําเขื่อนรัชชประภา อุทยาน
แห่งชาติเขาสก โดยการขยายพันธุ์ด้วย
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ   
งบประมาณ 1,844,863 บาท 
ดําเนินการ 3 ปี 

ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา  
นางสาวกิตติมา คงทน 

  614,954.33  การไฟฟูา
เขื่อนรัชชป

ระภา 

26 การประเมินการใช้ประโยชน์ ผลลัพธ์ 
และผลกระทบเบื้องต้น จากงานวิจัย
ภายใต้ชุดโครงการความร่วมมือ สกว.-
มรส. 
งบประมาณ 424,800 บาท ดําเนินการ 
62.50% 

ผศ.อภิชาติ พัฒนวิริยะ
พิศาล 
ผศ.ดร.สุกัญญา ไหม
เครือแก้ว 
นางสาวชิโนรส ละออง
วรรณ 
นายศุภชัย ดําคํา 

      265,500  โครงการ
ความ
ร่วมมือ 

สกว.-มรส. 

27 7.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพประเภทน้ําพุร้อนใน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  ดําเนินการ 20% 

ผศ.ดร.กนกกานต์ 
   ฐิติภรณ์พันธ์ 

        68,692  งบประมาณ
แผ่นดิน 

28 1.ความผันแปรของความเข้มข้นแก๊ส
เรดอนระหว่างการบําบัดในแหล่งน้ําพุ

ผศ.ดร.กนกกานต์  ฐิติ
ภรณ์พันธ์ 

        
334,140  

งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
ร้อนธรรมชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

29 4.การศึกษาคุณลักษณะและ
องค์ประกอบของน้ําพุร้อนธรรมชาติเพ่ือ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ดร.นิภาภรณ ์ มีพันธุ์       539,841  งบประมาณ
แผ่นดิน 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว     กกก 
1 การพัฒนารูปแบบการเขียนเพ่ือการ

สื่อสาร กรณีศึกษาการเขียนสลากและ
ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
งบประมาณ 55,000 บาท  ดําเนินการ 
15% 

น.ส.ศันสนีย์ เกียรติคีรี          8,250  กองทุนวิจัย 

2 ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกผักเห
ลียงของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรอินทรีย์บ้านหนองผักหนาม ม.
6 ต.ปุาเว อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี 
งบประมาณ 60,000 บาท  ดําเนินการ 
20% 

ผศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค          12,000  

3 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการ
ตระหนักรู้กับการมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

ดร.ชุลีวรรณ ปราณีธรรม         43,000  

4 การพัฒนารูปแบบการจัดการความ
ปลอดภัยที่ส่งผลต่อเหตุการร์ความ
ปลอดภัยของการท่อเงที่ยวและ
พฤติการณ์ของนักท่องเที่ยวผู้หญิง
ชาวต่างชาติ 

น.ส.เกสสิณี ตรีพงศ์พันธุ์         52,000  

5 ระดับการรับรู้ความเสี่ยงของ
กระบวนการทํากิจกรรมดําน้ําตื้นของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวแนวปะการังเกาะเต่า จ.สุ
ราษฎร์ธานี 

น.ส.เบญญา จริยจิตร         53,200  

6 การประยุกต์สื่อดิจิตอลแบบมัลติมีเดีย
ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อาหารท้องถิ่นในพ้ืนที่ จ.สุราษฎร์ธานี 

นายณภัทร นาคสวัสดิ์         53,500  

7 การบริหารความสัมพันธ์อันดีระกว่าง
บริษัทและลูกค้าของท่าอากาศยาน 
สุราษฎร์ธานี 

น.ส.ภรณ์พักตรา  ศักดา         76,600  งบประมาณ
แผ่นดิน 
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย  งบประมาณ  แหล่งทุน 
8 กระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการกับการทํางานด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริการในพ้ืนที่ อําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

น.ส.ศันสนีย ์ วงศ์สวัสดิ์       164,500  งบประมาณ
แผ่นดิน 
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บัญชีรายช่ือบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ปี พ.ศ. 2561 
ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์

เผยแพร่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าคะแนน 0.2  
คณะครุศาสตร ์

1 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตาม
แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมการ ประหยัดของ
เด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าทอง จังหวัด
สุราษฎร์ธานี  

กมลทิพย์ นวลละออง  ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ” 13 – 14 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี แบบบรรยาย 

2 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็ม
ศึกษาที่มีต่อความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กรณีศึกษา : 
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี. 

กัณฐิกาญจน์   
คุ้มหอยกัน 
ดร.อาทิตยา  
จิตร์เอื้อเฟ้ือ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 
ประจําปีการศึกษา 2560 หัวข้อ 
“CREATIVE ECONOMY: เศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์ (เลขหน้า 70-76). 
นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ 

3 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
โรงเรียนวัดนอก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์
ธานี โดยใช้รูปแบบซิป 

จิตรา เผือกสวัสดิ์  
ผศ.ดร.วัฒนา  
รัตนพรหม  
ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ  Proceedings)ระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 

4 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

ณัฏฐามณี  
พุทธกุลหิรัฐเมธา 
ผศ.ดร.วัฒนา  
รัตนพรหม 
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์
ทองก้านเหลือง 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) และ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
11 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขั้นพ้ืนฐานด้วยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษา ของ
ชั้นประถมศึกษาปี 4 โรงเรียนวัดรัตนา
ราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

ณัฐติกา ลนกฐิน  
ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ 
ฑปภูผา  
ผศ.ดร.วัฒนา รัต
นพรหม 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 

6 ผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร
ที่มีผลต่อ ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

ณัฐพงศ์ สงแก้ว  ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ปฐมวัย โรงเรียนบ้าน หน้าทอง 
จังหวัดสงขลา  

ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ” 13 – 14 ธันวาคม 2561 
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี แบบบรรยาย 

7 ผลของการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เรื่อง ชนิด สมบัติและประโยชน์ของ
วัสดุ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.บรรณรักษ์ คุ้มรักษา ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14  

8 การใช้ใบงาน“ช่วยน้องเคลียร์”ผ่าน
กลวิธีการอ่านแบบ ร่วมมือ เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางทักษะ การอ่าน 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นมัธยม
ศึกษาปีที่2  

ดุสิตา พุทธศรี  ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14  

9 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 2 
 

เตชินณ์  อินทบํารุง  
ผศ.ดร.บรรจง  เจริญสุข 
รศ.ดร.ชูศักดิ์  เอกเพชร 

วารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับ
ที่ 1  

10 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี  

นางสาวดารัสนี กลับสติ 
ผศ.สุรีรัตน์  
อักษรกาญจน์ 

ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14  

11 การพัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนการ
สอนมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านดนตรีสากลตาม
แนวคิดของโคดายสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวนิตยา ลิ่มสนิท 
ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
ผศ.ดร.วัฒนา  
รัตนพรหม                       

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) และ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 

12 การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

นางสาวศิริรัตน์  บัวช ู  
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรห
มดร.ธัญญา  กาศรุณ 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชากา(Proceedings) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13  
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้วิธกีารแบบ
เปิด 

13 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สิชล
บ้านฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สิชลคุณาธารวิทยา อําเภอ  
สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสุธีพร สมเขาใหญ่ 
ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ 
ผศ.ดร.วัฒนา   
รัตนพรหม 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ  ครั้งที่ 13  

14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ
เอสทีเอดี 

นายสมศักดิ์ เวชแดง 
ดร.กฤษณี  สงสวัสดิ ์
ดร.กฤตกาล ชารล์ีย์ ฑป
ภูผา 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ(Proceedings) และ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
11 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

15 การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาฝาชี อ.ละ
อุ่น จ.ระนอง 

นุชศราภรณ์ คงช่วย 
ผศ.ดร.วัฒนา 
 รัตนพรหม  
ดร.วชิรศรณ์ แสง
สุวรรณ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ
และนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ม.ราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

16 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง
ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นระถมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ําเทียนถวาย 

ปัตมา ณ นคร 
ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์  
ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้ง
ที่ 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

17 ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฎศิลป์ไทย 
โดยใช้ทักษะปฎิบัติของเดวิส์ เพ่ือ
ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเกาะหมากน้อย จ.พังงา 

ปานทิพย์ ตุลพันธ์  
ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ 
ฑปภูผา  
ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ 
ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

18 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ในการจัดการเรียนรู้แบบ 5E 
ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5;  

ภาสินี มีพัฒน์  
ผศ.ดร.ปริศนา รักบํารุง 

วารสารวิชาการฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์
ทั่วไปสัมพันธ์   ครั้งที่ 18 แนวคิด
พ้ืนฐานเรื่องเสียง. วารสารวิชาการ
ฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ 
ครั้งที่ 18. (เลขหน้า 167-177) สุ
ราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ราษฎร์ธานี  
19 การศึกษาแนวคิดของนักเรียนเรื่อง 

การหารโดยใช้ วิธีการแบบเปิด 
(Open approach) ของนักเรียน ชั้ 
นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง  

ภูษณิศา เพชรศร  ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14  

20 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินวิชา
ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
สุราษฎร์พิทยา 

มนพร เหมทานนท์  
ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ 
ฑปภูผา  
ผศ.ดร.วัฒนา 
  รัตนพรหม 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ 
เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 8 

21 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่ง
เขตเวลาของโลกวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

มนัญา เมฆสุข 
ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์
ลีย์ฑปภูผา 
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์
ทองก้านเหลือง 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “เปลี่ยนผ่าน
อย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษที่ 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

22 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์งานออกแบบทางศิลปะ 
Learning Design ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่
โมกข์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธาน ี

สราวุธ ศิริธรรม  
อ.วิวัฒน์ จินดาวงศ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 

23 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดบางคู อ.ขน
อม จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ
ซิปป์ 

สาระภี สินธุ์ทอง  
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.สิรสิวัสช์ 
ทองก้านเหลือง 
ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์
ลีย์ฑปภูผา 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้ง
ที่ 8 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

24 การพัฒนาชุดฝึกอบรมแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเลี้ยงเป็ด 
และ การผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

โสภณ บุญล้ํา 
จุฑามาศ  กระจ่างศรี 
ผศ.อัญชลีพร มั่นคง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ และ 
นานาชาติราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 (นวัตกรรมแบบวิจัย
แบบสหวิทยาการ) 

25 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
วิทยาศาสตร์ ทักษะการแก้ปัญหา และ

โสภิตา พวงมณี  ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ” 13 – 14 ธันวาคม 2561 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

เจตคติต่อ วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ 
นมัธยมศึกษาปีที่2  

ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี แบบบรรยาย 

26 ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง
แรงในชีวิตประจําวันของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2  

โสรญา ยกเล็ก  
ดร.อาทิตยา จิตร์
เอ้ือเฟ้ือ. 

วารสารวิชาการฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์
ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18. (เลขหน้า 
51-60). สุราษฎร์ธานี: มหาวทิยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี  

27 การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวดั
กาญจนาราม โดยใช้การเรียนรู้แบบ
โครงงานฐานวิจัย 

อุษณีย์ บัวศรี  
ดร.บรรณรักษ์ คุ้มรักษา 

วารสารวิชาการฟิสิกส์-วิทยาศาสตร์
ทั่วไปสัมพันธ์  ครั้งที่ 18. (เลขหน้า 
165-177) สุราษฎร์ธาน ี:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
28 การใช้ทฤษฏี Audio lingual 

method เพ่ือการพัฒนาทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาจีนของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาจีนชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ชยชนน ์ โพธิ์ทิพย์ ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

29 ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญา
ศิลปะในทรรศนะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพ่ือ
เสนอกระบวนทรรศน์ใหม่ทางศิลปะ
และกระบวนทรรศน์แห่งการพัฒนา
บนฐานของความหลากหลาย 

ดร.พิชัย สุขวุ่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์” “Glocalism in 
Humanities and Social 
Sciencess” 8  มิถุนายน 2561 

30 ศิลปะเพ่ือสันติภาพและสัจธรรมใน
ปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ 

ดร.พิชัย สุขวุ่น การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ปริญญาตรี 18 – 19 
ตุลาคม 2561 

31 The Participation of the 
Community in the Preser vation 
ot Traditional Dragging Sacred 
Buddha Statues by Ancient Land 
Baot : Wat Namrob community, 

พงศ์ชาติ  อินทชุ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติMCU 
CONGRESS 2“คุณภาพอุดมศึกษา
ไทยในยุค THAILAND 4.0” 30 
เมษายน 2561 
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เผยแพร่ 

Suratthani, Thailand 
32 ลักษณะการสอนร่วมวิชาภาษาจีน

ระหว่างครูชาวไทยและครูอาสาสมัคร
ช่วยสอนชาวจีนที่เป็นการส่งเสริมและ
เป็นอุปสรรคต่อนักเรียนหลักสูตรศิลป์-
ภาษาจีนของโรงเรียนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภูมิ พรหมพาหกุล ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

33 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์แนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อมรรัตน์ แซ่กวั่ง ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

34 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้คํา
ลักษณนามจีนกลางของนักศึกษาชาว
ไทย : ความแตกต่างระหว่างภาษาและ
ปริชาน 

อมรา อภัยพงศ์ ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

35 เสียดายมือ กับการฉายอุดมคติใต้เงา
ปิตาธิปไตย  

อรอําไพ นับสิบ ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 กันยายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
36 การศึกษาโซ่คุณค่าและการจัดการ

ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวไร่ ในพ้ืนที่ ตําบลเลม็ด อําเภอไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวธีราวรรณ 
จันทร์แสง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 
1-2 ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
37 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์

การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

กาญจนา เผือกคง ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

38 การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง
พันธุ์แดงสุราษฎร์ธานี ในเขตอําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จิรวัฒน์ มาลา ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

39 การเจริญเติบโตของไรแดง (Moina 
macrocopa) ที่เลี้ยงด้วยสาหร่าย
ขนาดเล็กและยีสต์ 

ชมพูนุท  ชัยรัตนะ ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

40 การแปลงเพศปลาหมอไทย (Anabas 
testudineus) ให้เป็นเพศเมียด้วย

ณัฐพล เมฆแดง ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
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เผยแพร่ 

สารละลายกวาวเครือขาว (Pueraria 
candollei) 

ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

41 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน อําเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดลลักษณ์ พงษ์พานิช ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

42 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการผลิต
กะละแมผงสําเร็จรูป 

พราวตา จันทโร ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

43 การเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อ 
Staphylococcus aureus ของโฟ
มล้างมือผสมสารสกัดจากฟักแม้ว
และโฟมล้างมือไม่ผสมสารสกัดจากฟัก
แม้วในพนักงานขายอาหารที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

รัชกร ฮ่งกุล ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

44 ประสิทธิผลของเจลปุดสาหรับลด
ไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง 

วรรณพิชญ์ จุลกัลป ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

45 การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของ
ต้นหยาดน้ําค้าง (Drosera sp.) ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ว่าที่ รต.ปริญญา  สุก
แก้วมณี 

ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

46 ประสิทธิผลของการใช้แผ่นครอบเตา
แก๊สจากต้นธูปฤาษีในการดูดซับคราบ
น้ํามัน 

ศันสนีย์ วงศ์ชนะ ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

47 การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของนักเรียน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองประสงค์ 
อําเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

สมพงษ์ ยิ่งเมือง ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

48 รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สมพงษ์ ยิ่งเมือง ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

49 ศึกษาสภาพแวดล้อมใกล้ผิวดิน ด้วย
วิธีการสํารวจสภาพต้านทานไฟฟูา ใน
พ้ืนที่ตําบลทุ่งเตา อําเภอบ้านนาสาร 
จังหวัด สุราษฎร์ธาน ี

สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

50 การพัฒนาชุดฝึกอบรมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญา

โสภณ  บุญล้ํา ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
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ท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงเป็ดและการ
ผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 14 “นวัตกรรมการวิจัยแบบสห
วิทยาการ” แบบบรรยาย 

51 การผลิตน้ํานมข้าวกล้องหอมหมัก
เสริมอินนูลิน 

อุราภรณ์  เรืองวัชรินทร์ ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 14 แบบบรรยาย 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
52 การจัดการความปลอดภัยทางการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กนกวรรณ ศรีขวัญ งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 0.4 
คณะครุศาสตร ์

1 Effect of E-learning lesson in 
Basic Translation course for the 
English Pre-Service Teachers 

กนกกานต์ กิตติชาติ
เชาวลิต 

The international Conference 
on Future of Education 2018 
26-27 มิถุนายน 2561 ประเทศศรี
ลังกา 

2 How to teach Thai music to 
international? 

กฤตกาล  ชาร์ลีย์  ฑปภู
ผา 

Hong Kong International 
Conference on Education, 
Psychology and Society 
(HKICEPS) ณ เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 
2561 

3 mutants Man with learning 
curriculum  

กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภู
ผา 

Conferrnce on Education, 
Psychology and society 22-24 
มกราคม 2561 ณ ประเทศฮ่องกง 

4 Roles of the Suratthani Market 
Society and the Socialization of 
Tai song Dam Ethnic Group in 
suratthani Province, Thailand  

ดร.กฤษณะ ทองแก้ว Advanced Science Letters ปีที่ 
24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018)และ 
International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย   

5 อํานาจชอบธรรมของชาวไทยเชื้อสาย
เวียดนามในเมืองสุราษฎร์ธานี 

ดร.กฤษณะ ทองแก้ว วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น 
(TCI3) 

6 Nok Pao Island : Tourist 
Attraction and Community-
Based Tourism Products  

ธนุพล ฉันทกูล Advanced Science Letters ปีที่ 
24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018)  และ  
International Conference on 
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Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย   

7 A study of Teaching Methods 
userd by Pre-service English 
Teachers 

นุชนารถ นาคฉายา The international Conference 
on Future of Education 2018 
26-27 มิถุนายน 2561 ประเทศศรี
ลังกา 

8 insights into Teacher Education 
Curriculum in thailand  

ปารุษยา เกียรติคีรี The 4th International 
Conference on Frontiers of 
Educational Technologies 
(ICFET2018) วันที่ 25-27 มิ.ย. 
2561 ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
 

9 Failure of Research-Based 
Learning Implemention in Basic 
Education 

ผศ.ดร.วัฒนา  รัต
นพรหม 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 
Internation Conference on 
Education and learning at 
waseda University Tokyo Japan 

10 Promoting students' motivation 
and Reading Comprehension 
Abillty toward content and 
Language Integrated in EFL 
Classroom 

พนาน้อย รอดชู International Journal of Art & 
Sciences (IJAS) International 
Conference for Education 10-13 
july 2018 

11 Donsak : The Multicultural City 
and Memory of Community-
Based Tourist Attraction 

วารวิชน ีหวั่นหน ู วารสาร Advanced Science 
Letters ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 
2018) International Conference 
on Social Sciences and 
Education (ICSSE-2017) Bali 
word Hotel, Bandung ประเทศ
อินโดนีเซีย   

12 Integrating TPCK Process to 
Develop English Learning 
Achievement of Undergraduate 
Students 

สุทธิศิลป์ สุขสบาย The international Conference 
on Future of Education 2018 
26-27 มิถุนายน 2561 ประเทศศรี
ลังกา 

คณะนิติศาสตร ์
13 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 (The 
ศิวัชทีปต์  จิรหิรัญธนา
กร 

นําเสนอบทความวิชาการการประชุม
วิชาการนานาชาติ  The laws of
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Laws of Management  Digital 
Economy in Thailand 4.0) 

วันที่ 14-19  มกราคม 2561 ณ  
มหาวิทาลัย Dr.Babasaheb 
Ambedkar  Marathwada 
University, Aurangabad ประเทศ
สาธารณรัฐอินเดีย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14 The Role of Local 

Administration in Promoting the 
Digital Economy of Thailand 

ไชยวัฒน์ เผือกคง The Fifth Internationa; 
Conference on Digital Economy 
: Challenges& Opportunities 
วันที่ 16-17 ม.ค. 2561 ประเทศ
อินเดีย 

15 การศึกษาปัญหาและแนวทาง
พัฒนาการออกเสียงพยัญชนะสัท
อักษรภาษาจีนกลางของนักศึกษาชั้นปี
ที ่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ครั้งที่ 7 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

16 Donsak : Local Food Culture in 
Community based Tourist 
Alttraction  

เสน่ห์ บุญกําเนิด Advanced Science Letters ปีที่ 
24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018)
และInternational Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  21-
23 พฤศจิกายน 2560 

คณะวิทยาการจัดการ 
17 Online video in computing 

classes improves thai students' 
English 

เกวลิน อังคณานนท์ International Conference on 
Education and New 
Development 2018 23-25 june 
2018 Budapest Hungary 

18 Attitude and Willingness to Pay 
for Restoration and 
Conservation of Fisheries 
Resources of Ban Don Bay in 
Suratthani Province 

ดร.เบญจวรรณ คงขน 10th International Conference 
on BUSINESS, ECONOMICS AND 
SOCIAL SCIENCES ระหว่างวันที่ 24 
- 25 April 2018     
 ณ The Jayakarta Lombok 
Resort, Lombok, Indonesia 

19 Revisiting the Service Marketing 
Mix: The Case of the Small 
Hotel in Samui, Thailand 

ดร.พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์ 10th International Conference 
on BUSINESS, ECONOMICS AND 
SOCIAL SCIENCES ระหว่างวันที่ 24 
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- 25 April 2018     
 ณ The Jayakarta Lombok 
Resort, Lombok, Indonesia 

20 Factor affecting on success and 
failure for roundtable 
sustainable palm oil (RSPO) in 
Thailand: case study in Surat 
thani and Krabi Provinces 

ดร.อนุมาน จันทวงศ์ 10th International Conference 
on BUSINESS, ECONOMICS AND 
SOCIAL SCIENCES ระหว่างวันที่ 24 
- 25 April 2018   ณ The 
Jayakarta Lombok Resort, 
Lombok, Indonesia 21 An Assessment of Tourism 

Potential in Changkwa 
Community 

นางสาวณัชชารีย์    ทวี
หิรัญรัฐกิจ 

22 Efficacy of Bus Transport Service 
in Kho Samui District Suratthani 
Province 

นางสาวรัตติยาภรณ์ 
รอดสีเสน 

23 Logistecs Service Provider 
Capability of Entrepreneurs 
Ramps Palm oil in Suratthani 
Province, Thailand 

นิตย์  หทัยวสีวงศ์ 26th International Conference 
on Innovations through 
Research Developments in 
Social Sciences, Humanities and 
Management Studies (IRDSSH) 
ณ Leisure Inn Hotel Le Shu 
Shanghai ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-25 
พฤศจิกายน 2561 

24 Supplier Selection in Thai 
Automotive Industry 

บุญฤกษ์  บุญคง 

25 The Results of the Ethical 
Guidelines and Self-Regulation 
for Broadcasting of New 
Generation Broadcasters in 
Suratthani Province 

ผศ.บัวผิน โตทรัพย์ 10th International Conference 
on BUSINESS, ECONOMICS AND 
SOCIAL SCIENCES ระหว่างวันที่ 24 
- 25 April 2018     ณ The 
Jayakarta Lombok Resort, 
Lombok, Indonesia 

26 The Managing of Ecotourism 
Community Participation in 
Tumbon Bo san Tup Pud 
district’s PhangNga province 

พงศกร  ศยามล International Academic 
Conference on Transport, 
Logistics, Tourism and Sport 
Science in Vienna, Austria 2018 
(IAC-TLTS in Vienna 2018) ณ กรุง
เวียงนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 
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2561 
27 The Guideline for the 

Development of Mixed Fertilizer 
Management Function: The Case 
Study of the Banbangkrarem 
Agricultural Group Tachang 
District surat Thani Province 
thailand 

พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 3th bali international 
conference on social science & 
Humanities (ICSSH)  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
28 The Using of Appropriate Online 

Social Network for Driving Digital 
Economy of Homestay Tourism 
in the South of thailand 

กาญจนา เผือกคง The Fifth Internationa; 
Conference on Digital Economy 
: Challenges& Opportunities 
วันที่ 16-17 ม.ค. 2561 ประเทศ
อินเดีย 

29 Learning to Index in Large-Scale 
Datasets 

นางสาวอมรทิพย์ 
ประยูรวงศ์ 

24th International Conference 
on MultiMedia Modelong (MMM 
2018) and VBS private session 
organized from February 4-7, 
2018 at  Dusit Thani Hotel, 
Bangkok Thailand  

30 Effect of Control Measures on 
the Transmission Model of 
Nipah Virus Disease 

นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่ว
ทุ่ง 

Internaltional Conference on 
Algebra and Geometry 14-15 
December 2018 Maritime Park 
and Spa Resort, Krabi, Thailand 

31 Pollen Morphology of Native 
Banana Cultivar (Musa 
acuminata Colla) in surat Thani 
Province 

ปริญญา สุกแก้วมณี 6th Internaltional Conference 
on Biological and Medical 
Sciences (ICBMS2018) 22-24 
สิงหาคม 2561 

32 Sensitivity Analysis of Hand Foot 
Mouth Disease Model with 
Public Health Resources 

ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน ์ Internaltional Conference on 
Algebra and Geometry 14-15 
December 2018 Maritime Park 
and Spa Resort, Krabi, Thailand 

33 Performance of 2-stage Savonius 
wind turbines at low speed. 

สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตร
พงศ์ศาล 

7th International Conference on 
Sustainable Eneegy and 
Environment (SEE 2018) : 
Techmology & Innovation for 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
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Global Energy Revolution 28-30 
November 2018, Bangkok, 
Thailand 

34 Performance of 2-stage Darrieus-
Savonius rotors in wind turbines 
at low speed. 

สิบเอกชัยนุสนธ์ เกษตร
พงศ์ศาล 

The 5th Rajabhat University 
National & International 
Research and Academic 
Conference (RUNIRAC V) 2-5 
December 2018, Phetchaburi 
Rajbhat University, Phetchaburi, 
Thailand  

35 Local Vegetables Traditionally 
Used for Reducing 
Hyperglycemia in Suratthani 
Province Thailand 

อารยา ปรานประวิตร 6th Internaltional Conference 
on Biological and Medical 
Sciences (ICBMS2018) 22-24 
สิงหาคม 2561 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
36 Guidelines for the Tourism 

Safety Management : A Cas 
Study of samui Island, Suratthai 
Province 

กนกวรรณ ศรีขวัญ 2018 International Conference 
on Business Management, 
Social Science and Sustainable 
Development (TARU) 

37 Developing a New Tourist 
Attraction Based on Thailand 
Tourism Standard Guideline 

เกสสิณี  ตรีพงศ์พันธุ์ International Academic 
Conference on Transport, 
Logistics, Tourism and Sport 
Science in Vienna, Austria 2018 
(IAC-TLTS in Vienna 2018) ณ กรุง
เวียงนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 
2561 

38 Loyalty of Low-cost airlines 
passenger is it exiting 

จุฑารัตน์ เหล่า
พราหมณ์ 

The Eighteenth International 
Conference on Knowledge, 
Culture and Change in 
Organization ณ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 15-16 
มีนาคม 2561 

39 Enhancing Competencies of the 
Personnel in the Tourism and 
Service Industries 

ชุลีวรรณ ปราณีธรรม The Eighteenth International 
Conference on Knowledge, 
Culture and Change in 
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เผยแพร่ 
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เผยแพร่ 

Organization ณ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 15-16 
มีนาคม 2561 

40 Development of sustainabile 
ecotourism routes 

ดร.สิญาธร  นาคพิน 
ดร.จีรติ  พูนเอียด 

บรรยาย งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ conference 
proceedings the 1 st 
International Conference in 
Tourism Business and Social 
Sciences "A changing world and 
business adaptation" 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพ 

41 Traps of communities based 
tourism in thailand 

ดร.สิญาธร  นาคพิน 
นางสาวเบญญา จริย
วิจิตร นางเสาวดี  ศรีฟูา 

42 Travelling Behavior of Revisit 
European and Non-European 
Tourists in Samui Island  

ธนาวิทย์ บัวฝูาย 2018 International Conference 
on Business Management, 
Social Science and Sustainable 
Development (TARU) 

43 The Context of Community 
based Ecotourism : A Case 
Study of Ban Song Community, 
Wiang Sa District, Suratthani 
Province, Thailand 

เบญญา  จริยวิจิตร International Academic 
Conference on Transport, 
Logistics, Tourism and Sport 
Science in Vienna, Austria 2018 
(IAC-TLTS in Vienna 2018) ณ กรุง
เวียงนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย 
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 
2561 

44 Sustainable tourism 
development guidelines for the 
Sairee community Muang 
District, Chumphon Province 

พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม 4th International Conference on 
Economics, Business and Social 
Sciences (ICEBSS) ณ กัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 18 สิงหาคม 2561 

45 Behavior on Selecting 
Accommodation in thailand of 
Suratthani Rajabhat University 
Students 

เพ็ญวิไล แก้วเพชร ชุลี
วรรณ ปราณีธรรม 

2018 International Conference 
on Business Management, 
Social Science and Sustainable 
Development (TARU) 

46 Service strategies influencing the 
decision3making of local people 
toward low cost airline choices 

ภรณ์พักตรา ศักดา The Eighteenth International 
Conference on Knowledge, 
Culture and Change in 
Organization ณ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 15-16 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

มีนาคม 2561 
47 Measurement of Tourism 

Intership Attributes in the 23st 
Century 

ศรีสุดา แก้วอํารัตน์  
สิญาธร นาคพิน 

2018 International Conference 
on Business Management, 
Social Science and Sustainable 
Development (TARU) 

48 Enhancing Tourism Destination 
Standard focusing on waterfalls 

สิญาธร นาคพิน 2018 International Conference 
on Business Management social 
and Sustainable Development 
(BMSS-JAN-2018) ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุุน วันที่ 22-23 มกราคม 
2561 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ค่าคะแนน 0.4 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 บัวร้อน เดชวินิตย์ ศรีพิณ นิทรรศการศิลปคณาจารย์ 15 
สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 

2 ทุ่งนาตาปี ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

AESTHETICS of PATTANI สุนทรียะ
แห่งปัตตานี 

3 ฉ่ําฝนเหนือ อ่าวบ้านดอน ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

นิทรรศการศิลปคณาจารย์ 15 
สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 

4 เปิดโลกอักขระ พงศชาติ อินทชุ่ม นิทรรศการศิลปคณาจารย์ 15 
สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 

5 สุญญตากับสันติภาพ 40 พิชัย สุขวุ่น นิทรรศการศิลปคณาจารย์ 15 
สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 

6 พลังแห่งศรัทธา วรรณลพ มีมาก AESTHETICS of PATTANI สุนทรียะ
แห่งปัตตานี 

7 เวลาของกาย no.10 วรรณลพ มีมาก นิทรรศการศิลปคณาจารย์ 15 
สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 2 ค่าคะแนน 0.6 
คณะครุศาสตร ์

1 ชุมชนดอนมะลิ : ศูนย์กลางวัฒนธรรม
ชาวไทยทรงดําสุราษฎร์ธานี  

กฤษณะ ทองแก้ว วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน 
2561 

2 อุปกรณ์ลดอุณหภูมิน้ําด้วยการดูด
ความร้อนของหินกรวดแม่น้ํา.  

ดรรชนี โฉมยงค์ นัทสรี 
ติงสํา พรพิมล อ่อนเเก้ว
, และผศ.ดร.ปริศนา รัก
บํารุง 

Thai Journal of Physics, 35(3-4), 
73-76.  
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เผยแพร่ 

3 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนเมืองเวียงสระ  

ธัญญา กาศรุณ วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 
มิถุนายน-ตุลาคม 2561 หน้า 41-52 

4 การส่งเสริมสมรรถนะการสอน
คณิตศาสตร์ของครูด้วย การศึกษาชั้น
เรียนและวิธีการแบบเปิด  

ธัญญา กาศรุณ วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 10 
ฉบับพิเศษ มิถุนายน- กันยายน 2561 
หน้า 179-189 

5 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน : ทางเลือกในการจัดการศึกษา
สําหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

พิมพลักษณ์ โมรา วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ปีที่ 
8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 

6 การศึกษาและพัฒนาการใช้แหล่งการ
เรียนรู้ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

มัทนียา พงศ์สุวรรณ วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 33 
ฉบับที่ 2 เลขหน้า 79-86 พฤษภาคม 
– สิงหาคม 2561 

7 การบริหารเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร วารสารราย 3 เดือน ปีที่ 15 ฉบับที่ 
68 มกราคม-มีนาคม 2561 

8 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐาน
วิจัย  

วัฒนา รัตนพรหม วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 
เลขหน้า 37-60 

9 มองพัฒนาการของสังคมไทยผ่าน
พัฒนาการของบทเพลงลูกทุ่ง  

วัศรนันทน์ ชูทัพ วารสารรูสมิแล ปีที่ 39 ปีที่ 1 เดือน
มกราคม-เมษายน 2561 

10 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย
ทางการบริหารการศึกษา ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี  

โสภณ เพ็ชรพวง วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

คณะนิติศาสตร ์
11 ปัญหาการสละสมณเพศของพระภิกษุ 

ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.
2505 : ศึกษากรณี การใช้อํานาจ
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
กระบวนการยุติธรรม 

นายสมชาย  บุญคงมาก วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 6 
ธันวาคม 2561 

12 วิเคราะห์ปัญหาสถานะทางกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

ผศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง  ศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 20 เล่มที่ 60 
เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2561 

13 แนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังใน
เรือนจําคดีความมั่นคง จังหวดั

อัคคกร ไชยพงษ์ วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 
เล่ม 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 
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เผยแพร่ 

ชายแดนภาคใต้  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
14 ความฉลาดทางอารมณ์และ

ความเครียดของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี  

กมลชนก ทองเอียด วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

15 ผลของการจัดการขยะมูลฝอยโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล ตําบล
บ้านนา อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

รุ้งกานต์ พลายแก้ว วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 เลขหน้า 233-248 

16 การพัฒนาศักยภาพสมองของผู้ที่มี
สมรรถภาพบกพร่องในระยะต้น  

วีณา ลิ้มสกุล วารสารวิชาการแพทย์ เขต 11 ปีที่ 
32 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม 2561 

17 ผลของโปรแกรมการปูองกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
แรงจูงใจเพ่ือปูองกันโรค ในนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกระบี่ 

อรัญญา รักหาบ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน ปี่ ที่
6 ฉบับที่ 1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
18 ภาษาท่ีสะท้อนธรรมะของพระรามกับ

ภาษาท่ีสะท้อนธรรมของทศกัณฐ์จาก
บทละคร เรื่อง รามมเกียรติ์ พระราช
นิพนธ์ในรัชกาลที่ 1  

จิรวรรณ พรหมทอง วารสารนาคบุตรปริทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2561 

19 ความคิดเชิงวิพากษ์ของปรัชญาศิลปะ
หลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะของ
พุทธทาสภิกขุ : ทางเลือกของการ
แสดงออกทางศิลปะในปัจจุบัน 

ดร.พิชัย สุขวุ่น วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 

20 บทความวิชาการเพลง “โนราห์” : 
การผสานวัฒนธรรมในบทประพันธ์
ดนตรี 

ดร.อรอุษา หนองตรุด วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 

21 ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมแบบเน้นการ
ปฏิบัติงานเพื่อการโรงแรมของ
พนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม 

นีรนุช ศรีสวย สุพรรณ
ริการ์ วัฒน์บุณย์ ศิริ
รัตน์  ชูพันธ์ อรรถพล
พิพัฒน์ 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทักษิณ             ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 
มกราคม - มิถุนายน 2561 

22 เขตปรับเปลี่ยนระหว่างภาษาไทยถิ่น
กลางและภาษาไทยถิ่นใต้โดยการแปร
ของศัพท์ตามกลุ่มอายุ ซึ่งได้รับการ

สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ วารนาคบุตรปริทรรศน์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช Vol 10 No 
1   1 มกราคม 2561 
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เผยแพร่ 

ตีพิมพ์ใน 
23  แบบจําลองสมการเชิงโครงสร้างการ

ขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  
เอพร โมฬี วารนาคบุตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีที่ 10 ฉบับ
พิเศษ เดือนมิถุนายน ถึง เดือน
กันยายน 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 
24 A Mediated Moderation 

between Firm Size and the 
Level of Voluntary Disclosure 
Index of Companies Listed on 
the SET 

จักรวุฒิ ชอบพิเชียร วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี Vol 
5 No 1 (2018): January - June 
มกราคม- มิถุนายน 2561 

25 ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อสภาพการผลิตยางก้อนถ้วย
ของสหกรณ์การเกษตรแปรรูปที่ดินท่า
แซะ จํากัด อําเภอท่าฉางจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 5 ฉบับ
ที ่ 

26 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเต็ม
ใจจ่าสําหรับการใช้บริการโรงแรมสีว
เขียว 

นายโสรธัส ปุุนสุวรรณ 
ผศ.ดร.ธนาย ุภู่วิทยาธร 
ผศ.ดร.นิตย์ หทัยวสีวงศ์ 
สุขศรี 

วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี ปีที่ 
5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 
2561 

27 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการ การสร้างคุณค่าตราสินค้า
กับ ความจงรักภักดีต่อตราสินค้าของ
ร้านกาแฟแฟรนไชส์ในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายอลงกรณ์ รักษา
พราหมณ์ผศ.ดร.ธนายุ 
ภู่วิทยาธร รศ.สุณีย์ ล่อง
ประเสริฐ 

28 พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนักท่องเที่ยวเชิงเกษตร : 
กรณีศึกษา สวนสละอาทิตย์ จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

เบญจมาภรณ์ คงชนะ 

29 Gathering Requirements and 
Designing Mobile Application 
Phra Mahathat Woramahawihan 
Temple for Thai Tourist  

ปิยะบุษ ปลอดอักษร   

30 การศึกษาการจัดการการทองเที่ยว
แบบมีสวนรวมของชุมชนตําบลชาง
ขวา อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุ

ผศ.เตชธรรม สังขคร
,ผศ.นินธนา เอี่ยม
สะอาด,นลวัชร์ ขุนลา 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ฉบับ
พิเศษ ประจําปี 2561  
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ราษฎรธานี 
31 การศึกษาประสิทธิภาพและปัญหาการ

ใช้ระบบติดตามเรือประมงของ
ผู้ประกอบการเรือประมง จังหวัด
ระนอง 

มณกันต์ สมเกื้อ วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี Vol 
5 No 1 (2018): January - June 
มกราคม- มิถุนายน 2562 

32 การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์อําเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

วริศรา สมเกียรติกุล วารสารมังรายสาร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2561 

33 การมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชุมชนตําบลน้ํา
ผุด อําเภอละงู จังหวัดสตูล 

วริศรา สมเกียรติกุล วารสารวิชาการมหาวิทยาราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2561 

34 กลยุทธ์การสื่อสารของสื่อพ้ืนบ้านหนัง
ตะลุงเทพสิน  ผ่องแก้ว 3 ภาษา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สุวิมล เวชวิโรจน ์ วารนาคบุตรปริทรรศน์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช Vol 10 No 
1   1 มกราคม 2561 

35 ความต้องการในการพัฒนาตนเองของ
พนักงานธุรกิจโรงแรมในอําเภอเกาะส
มุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

อรรถพงศ์  
ลิมป์กาญจนวัฒน์ 

วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
36 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้

ประโยชน์จากแมลงในท้องถิ่น ของ
เกษตรกร 

จิตเกษม หลําสะอาด วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2561 

37 โครงสร้างและคุณลักษณะของแท่งนา
โนซิงค์ออกไซด์ที่เจือเงินด้วย
กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  
เครือหงส์ 

วารสารสมาคมฟิสิกส์ไทย. 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
38 พฤติกรรมการจัดการความม่ันคงทาง

อาหารของนักศึกษาตามแนว
พระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 

จารีย์ พรหมณะ วารสารชอพะยอม ปที่ 29 ฉบับที่ 2 
(มิถุนายน – ตุลาคม) พ.ศ. 2561 

39 The Student’s Decision on 
Selecting the Accommodations 
in Surat Thani Province.  

จีรติ พูนเอียด วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

40 การวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของสายการบินเอมิเรตส์  

จุฑารัตน์ เหล่า
พราหมณ์ 

วารสารชอพะยอม ปที่ 29 ฉบับที่ 2 
(มิถุนายน – ตุลาคม) พ.ศ. 2561 

41 ความตระหนักและพฤติกรรมการ
เดินทางทางอากาศของผู้โดยสารชาว
ไทยเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อนใน
อุตสาหกรรมการบิน  

ชุลีวรรณ ปราณีธรรม วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 
มิถุนายน - ตุลาคม 2561 หน้า 275-
288 

42 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดยการมี
ส่วนของชุมชนเมืองเวียงสระ 

ดร.ชุลีวรรณ   
ปราณีธรรมนางสาว
จารีย์  พรหมณะ     
นางสาวธัญญา  กาศรุน 

วารสารช่อพยอม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยัยราชภัฏ
มหาสารคาม    ปีที่ 29 ฉบับที่ 2  

43 Awareness,Attitudes,and 
Behaviors towards the 
Environment and the 
Managementof Historical 
Tourism Resources of Muang 
Wiang Sa Community 

ดร.ชุลีวรรณ   
ปราณีธรรมนางสาว
จารีย์  พรหมณะ     
นางสาวธัญญา  กาศรุน 

วารสารช่อพยอม คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยัยราชภัฏ
มหาสารคาม    ปีที่ 29 ฉบับที่ 3  

44 Competency Development of 
the Hotel Staff In Koh Samui, 
Surat Thani Province 

นิศารัตน์ ไทยทอง วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 

45 Consumer’s Choice and Decision 
towards Low Cost Airline in the 
Upper South provinces of 
Thailand  

ภรณ์พักตรา ศักดา วารสาร Chophayom Journal, 
Volume 29 No 3 (November-
December) 2018 

46 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
วิชาภาษารัสเซียเบื้องต้นสําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี 

มัณฑน์นันท์ ขุนฤทธิ์ วารสารชอพะยอม ปที่ 29 ฉบับที่ 2 
(มิถุนายน – ตุลาคม) พ.ศ. 2561 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ค่าคะแนน 0.60 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 ชื่อภาพ ต่อง ผศ.เดชวินิตย ์ ศรีพิณ E-SAAN WATERCOLOR FESTIVAL 
2018 9 ธันวาคม 2561 

2 ชื่อภาพ เรือนไทย ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

E-SAAN WATERCOLOR FESTIVAL 
2018 9 ธันวาคม 2561 

3 ชื่อภาพ กายโรย วรรณลพ  มีมาก E-SAAN WATERCOLOR FESTIVAL 
2018 9 ธันวาคม 2561 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 ค่าคะแนน 0.8 
คณะครุศาสตร ์

1 ชาวไทยทรงดํา : ผู้กระทํากับ
โครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กฤษณะ ทองแก้ว วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
มกราคม –มิถุนายน  2561 
 

2 การวิเคราะห์ตํารายาพื้นบ้านจาก
หนังสือบุดของวัดแหลมทองอ.เมือง จ.
สุราษฎร์ธานี 

ผศ.ณัฐา วิพลชัย วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 

3 ความเจ็บปวดเนื่องจากความรักของตัว
ละครหญิง: มองผ่านการตีความในบท
เพลงของมินตรา น่านเจ้า 

วัศรนันทน์ ชูทัพ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2561 

4 พุมเรียง : บริบทชุมชน ฐานเศรษฐกิจ
และทุนทางวัฒนธรรม 

สมเจตน์ ผิวทองงาม วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) 

5 การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยสําหรับครู
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สุดารัตน์ หวลมุกดา วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม-กันยายน 2561 

6 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ : เทคนิค
การอ่านแบบเน้น มโนทัศน์ (CORI) 
ร่วมกับกลวิธีอาร์ อี เอ พี 

สุรีรัตน์ อักษรกาญจน์ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2561 

7 การพัฒนาทักษะการตั้งคําถามทาง
วิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมสืบเสาะลูกโปุงน้ําแข็ง
และการโค้ชเพ่ือการรู้คิด ในรายวิชา
ทักษะการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สาขาวิชา 

อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟ้ือ วารสารวิทยาศาสตร์ มศว Vol 34, 
No 1 (2561) 1 มิถุนายน 2561 

8 คําถามทางวิทยาศาสตร์ : จะฝึกนิสิต
ครูตั้งคําถามทางวิทยาศาสตร์ที่ดีได้
อย่างไร  

อาทิตยา จิตร์เอื้อเฟ้ือ วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2561) 

คณะนิติศาสตร ์
9 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมการกระทํา
สิทธิกร ศักดิ์แสง วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ทางปกครอง : กรณีศึกษากฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดละเมิดของ
เจ้าหน้าที่และกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน-
มิถุนายน 2561 

10 การประยุกต์ใช้วิถีวัฒนธรรมชุมชน
ของอําเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  
ในการควบคุมอาชญากรรม 

อัคคกร  ไชยพงษ์ วารสารสมาคมนักวิจัย สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 
23  ฉบับที ่2  พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561 TCI 1 

11 แนวทางการพัฒนายุติธรรมชุมชนของ
ตําบลหนองโก อําเภอกระนวน  
จังหวัดขอนแก่น   

อัคคกร  ไชยพงษ์ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 32  ฉบับที่ 
103  กรกฎาคม – กันยายน 2561   
TCI 1 

12 กลยุทธ์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อ
ปูองกันอาชญากรรมพ้ืนที่ตําบลบ้าน
เสด็จ อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี  

อัคคกร ไชยพงษ์ วารเทคโนโลยีภาคใต้ Vol.11 No.2 
July-December 2018 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
13 ผลของโปรแกรมการบําบัดและให้

คําปรึกษาโดยใช้สถิติ เป็นฐานต่อ
ความเครียดและระดับสติในนักศึกษา
พยาบาล 

ธีระยุทธ เกิดสังข์ วารสารการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 

14 การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารของ
นักศึกษาพยาบาล  

นางสาวพิไลพร สุข
เจริญ 

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปทีี่ 43 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561 

15 ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการใช้โปรแกรม
สุนทรียสาธก เพ่ือพัฒนาทัศนคติของ
นักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้ปุวย
ระยะท้าย  

นางสาวพิไลพร สุข
เจริญ 

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

16 การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การ
พัฒนาทักษะทางปัญญา และคุณค่า
วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

ประกาย จิโรจน์กุล, 
พิไลพร สุขเจริญ, สมจิต 
นิปัทธหัตถพงศ์ และญา
ดารัตน์ บาลจ่าย 

วารสารพยาบาลกระทรวง
สาธารณสุข. 28(2): 1-10.  

17 ความท้าทายของพยาบาลกับการ
ทํางานปูองกันการติดเชื้อเอชไอวีใน
วัยรุ่นชาย ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน 

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2561 

18 การรับรู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่
ปลอดภัยและแนวทางการปูองกันการ

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง, 
ทัศนีย์ สุนทร 

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 
38 ฉบับที่ 3 วัยรุ่นชาย:การวจิัยเชิง
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ติดเชื้อเอชไอวี คุณภาพ, วารสารพยาบาลสงขลา
นครินทร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 

19 ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกผ่อน
คลายและการให้ความรู้สําหรับสตรีที่มี
ภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนด 

ผศ.อัญชลี จิตราภิรมย์ วารสารพยาบาลสาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 
4 ตุลาคม-ธันวาคม 2561 

20 มุมมองด้านแรงจูงใจในด้านเรียนของ
นักศึกษาพยาบาล  

พิไลพร สุขเจริญ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 
24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2561 

21 ประสบการณ์การจัดการตนเองของ
ผู้ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 
ที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลสะเดา อํา 
เภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

ยุฑามาส วันดาว, ทิพ
มาส ชิณวงศ์,อุดมรัตน์ 
ชโลธร, อรุณี ทิพย์วงศ์ 

วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีที่ 
38 ฉบับที่ 3 

22 ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้น
ความสามารถสมองในผู้สูงอายุ ที่มี
สมรรถภาพสมองบกพร่องระยะต้น  

วีณา ลิ้มสกุล วารพยาบาลสาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม-กันยายน 2561 

23 ความรู้ทางกฎหมายในการดูแลผู้ปุวย
สมองเสื่อม 

วีณา ลิ้มสกุล วารสารพยาบาล,  67(4), 62-70,  
2561 

24 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  

ศิริพร นันทเสนีย์, ศรี
สุดา วงศ์วิเศษกุล, พิไล
พร สุขเจริญ และลัดดา
วัลย์ เตชางกูร 

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี อุตรดิตถ์, 10(2): 166-179 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
25 ความตระหนักทางจริยศาสตร์

สิ่งแวดล้อมต่อการจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล  

เกียรติศักดิ์ ดวงจันทร์ วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตหาดใหญ่ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561  

26 วัฒนธรรมหมากและการจัดการหมาก
ของตําบลบางสวรรค์ อําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จีรวรรณ ศรีหนูสุด วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) 

27 กาลเวลากับการพิสูจน์คุณค่าทาง
ดนตรี  

ฉลองชัย โฉมทอง วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2561 

28 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาการ
ประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนิคม 
ตําบลขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุ

พงศ์เทพ แก้วเสถียร วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ราษฎร์ธานี  (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) 
29 การศึกษาเทคนิคทางดนตรีของ ไมค์ 

พอร์ตนอย : กรณีศึกษาเพลงอินสตรู
เมดเล่ 

มาโนชญ์ ยกเชื้อ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2561 

30  การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน
การปูองกันอุทกภัยกรณีศึกษาอําเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วิทวัส ขุนหนู วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-
มิถุนายน 2561 

31 การทําบุญและผลของบุญในคัมภีร์
วิมานวัตถุ  

สุมาลัย กาลวิบูลย์ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม – เมษายน 2561 

32 สมาคมลับยั้งยี่ในประเทศไทย : กรณี
อ้ังยี่ภาคใต้ 

อุมา สินธุเศรษฐ วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2561) 

คณะวิทยาการจัดการ 
33 แนวทางการพัฒนาการศักยภาพการ

แข่งขันเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติกลุ่มสะพายเปูในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

กมลวรรณ เหล่ายัง วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) 

34 ความรู้ทางโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข 
นางสาววัชรี พืชผล 

Panyapiwat Journal Vol.10 No.3 
September-December 2018 

35 ค่าตอบแทนการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนของผู้ประกอบการ ลาน
เทปาล์มน้ํามัน : กรณีศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประเทศไทย  

ดาริน รุ่งกลิ่น   วารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีที่ 12 ก.ย.-ธ.ค. 2561 

36 แนวทางการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังใน
เรือนจําคดีความมั่นคง จังหวดั
ชายแดนภาคใต้  

ธนายุ ภู่วิทยาธร วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 
เล่ม 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 

37 สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ใน
อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธนายุ ภู่วิทยาธร วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2561) 

38 Antecedents Impacting on 
Achievement of Using Problem-

อรุษ คงรุ่งโชค วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 
คณะวิทยาการจัดการ Vol 11 No 1 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Based Pedagogy for Student’s 
Learning on Auditing Course  

(2018): January - June 

39 การอนุรักษ์คลองท่าทอใหม่โดยชุมชน
มีส่วนร่วม 

อัมพวรรณ หนูพระ
อินทร์ 

วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  
กันยายน - ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
40 ภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ํามัน

เซลล์เดียวของแบคทีเรีย Bacillus 
subtilis TN1 

กนกรัตน์ ใสสอาด วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 12 
ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 

41 การพัฒนาเครื่องกําเนิดไฟฟูา
ซิงโครนัสอัตราเร็วรอบต่ํา ด้วย
แม่เหล็กแรงสูง  

กานต์ธิดา บุญมา   วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 21 
พ.ค.-ต.ค. 2561 

42 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุในเขตตําบล
มะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

กามีละห์ ยะโกะ วารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 
2 เลขหน้า 135-143 June-
December 2018 

43 สารประกอบของผักพ้ืนบ้าน 10 ชนิด
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กามีละห์ ยะโกะ วารสารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 

44 การพัฒนาสูตรเยลลี่จากลองกองลูก
ร่วง ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน 

จีรนันท์ กล่อมนรา แก้ว
รักษษ 

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ปีที่ 23 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 

45 ความรู้ทางโภชนาการและพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร เพ่ือสุขภาพของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี  

ชลิดา เลื่อมใสสุข วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 
3  ประจําเดือนกันยายน - ธนัวาคม 
2561 

46 Effect of Ti-doped on the 
structure of Y1234 and Y257 
Superconductors 

ฐิติพงศ์ เครือหงส์  Current Applied Science And 
Technology. Vol.18 No.3 
September – December 2018 

47 Influence of Ti-doping on Y257 
Superconductor  

ฐิติพงศ์ เครือหงส์ Journal of Material Science and 
Applied Energy Volume 7 
Number 1 January-April, 2018 

48 Physical and Mechanical 
Properties of Fiber Boards From 
Oil Palm Empty Fruit Bunch 
Fibers Mixed with Water 

ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง SNRU Journal of Science and 
Technology 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Hyacinth Fibers 
49 ผลของสูตรอาหารและสารควบคุมการ

เจริญเติบโตการชักนําให้เกิดแคลลัสใน
ข้าวไร่พันธุ์ดอกพะยอม 

เบญจมาศ หนูแปูน วารสารวิชาการแก่นเกษตร ปีที่ 46 
ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2561 

50 การปรับสภาพลําต้นปาล์มน้ํามันด้วย
ตัวทําละลายเพื่อย่อยด้วยเอนไซม์ 

พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol 17 
No 1 75-86 2018 

51 Biohydrogen production from 
xylose by the newly Isolated 
Clostridium beijerinckii PS-3 

พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 17 
ฉบับพิเศษ 

52 ผลของอุณหภูมิและเวลาในการทอด
ต่อคุณภาพของมันสําปะหลังแผ่นทอด
กรอบปรุงรสปาปริก้า  

พราวตา จันทโร วารสาร มทร.อีสาน ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 

53 การขยายพันธุ์หยาดน้ําค้าง (Drosera 
burmannii Vahl.) ภายใต้สภาวะ
ปลอดเชื้อ 

ศิริพร ทวีโรจนการ วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปี
ที ่5 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย. 2561 

54 ผลของน้ําตาลซูโครสและวัสดุปลูกต่อ
การเจริญเติบโตของกล้วยไม้
กะเรกะร่อนด้ามข้าว (Cymbidium 
aloifolium (L.) Sw.) ในหลอดทดลอง  

ศิริพร ทวีโรจนการ   วารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

55 การผลิตโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ําเงาะ
และการเหลือรอดของแบคทีเรียแล
คติก  

อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระ
นคร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ก.ค. - ธ.ค. 61 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
56 ปัจจัยเชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้

คุณภาพการบริการ ความพึงพอใจ 
และความจงรักภักดีของผู้โดยสารสาย
การบินต้นทุนต่ําในประเทศไทย 

จุฑารัตน์ เหล่า
พราหมณ์ 

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทย
นานาชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 26-
48  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -
ธันวาคม 2561 

57 Antecedents Impacting on 
Achievement of Using Problem-
Based Pedagogy for Student’s 
Learning on Auditing Course 

ผศ.ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปีที่ 11 
ฉบับที่ 1  

58 The Casual Effects of Island 
Tourism Safety Perception 
toward Island Destination 
Loyalty of International Tourists 
: A Case of Samui Island, 

สิญาธร นาคพิน วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทย
นานาชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 26-
48  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -
ธันวาคม 2561 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Thailand 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ค่าคะแนน 0.8 
คณะครุศาสตร ์

1 Nude 45X60 cm. ภาพถ่าย ดร.แกล้วทนง สอนสังข์ 
ผศ.ชัญญา อุดม
ประมวล รัชดาภรณ์ 
ขวัญศรีเพ็ชร มนัสชัย 
รัตนบุรี ธนุพล ฉันทกูล 
วิวัฒน์ จินดาวงศ์ 

CRR International Art Work 
Shop Lanna Indentity  
International ในระดับชาติ 6 
ผลงาน เผยแพร่ผลงาน ณ หอศิลป์
สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 
 
 

2 สีสันผืนปุา...บัวผุด 60x80 cm.
สื่อผสม 

นางรัชดาภรณ์ ขวัญศรี
เพ็ชร 

3 Made In USA 49x60 cm.สื่อผสม นายธนุพล ฉันทกูล 
4 ก่อนออกเดินทาง 60x80 cm.สีน้ํามัน

บนผ้าใบ 
นายมนัสชัย รัตนบุรี 

5 อดีต-ปัจจุบัน 80x68 cm.สีอะคริบน
ผ้าใบ 

นายวิวัฒน ์จินดาวงศ์ 

6 ความฝันสีฟูา 60x80 cm.ภาพพิมพ์
โลหะกัดกรด 

ผศ.ชัญญา อุดม
ประมวล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7 งานสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลง 

“우” (อู) 

ดร.อรอุษา หนองตรุด เผยแพร่รูปแบบการแสดง คอนเสิร์ต 
“60th Anniversary Korea-
Thailand Concert”ณ หอแสดง
ดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20 
กรกฎาคม 2561 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 1.00 
คณะครุศาสตร ์

1 Roles of the Suratthani Market 
Society and the Socialization of 
Tai song Dam Ethnic Group in 
suratthani Province, Thailand  

กฤษณะ ทองแก้ว Advanced Science Letters ปีที่ 
24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018) 
และ 
International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  21-
23 พฤศจิกายน 2560 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2 Nok Pao Island : Tourist 
Attraction and Community-
Based Tourism Products  

ธนุพล ฉันทกูล Advanced Science Letters ปีที่ 
24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018) 
และ 
International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  21-
23 พฤศจิกายน 2560 

3 Donsak : The Multicultural City 
and Memory of Community-
Based Tourist Attraction 

วารวิชน ีหวั่นหน ู วารสาร Advanced Science 
Letters ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม 
2018) 
International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  21-
23 พฤศจิกายน 2560 

คณะนิติศาสตร ์
4 A Study of the Roles and 

Potentials of the Community 
Justice Center in Solving Public 
Problems  

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ International Journal of Crime, 
Law and Social Issues ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2   July 1, 2018 

5 The legal problems in  water  
management  : A case  study  of  
Paknamchawang  sub district  
municipality : Nakhon Si  
Thammarat Thailand 

ผศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 
และคณะ 

วารสาร International of 
Crime,Law and Social Issues  
Volume 5 Number  2 
(December 2018)(ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ Social Science 
Research Network,index in 
Ingenta Connect (SSRN) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
6 The significance of conversation 

around sex in families : HIV 
prevention for adolescent males 
in Thailand  

ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง australian nursing and 
midwifery Volume 25 Issue 9 
(Apr 2018) 

คณะวิทยาการจัดการ 
7 An Experimental Study of 

Subtitled Online  Video 
เกวลิน อังคณานนท์ Teaching English with 

Technology 2018 | 18 | 4 | 48-70 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Supporting Thai Students 
Learning English IT Content  

8 An Assessment of Tourism 
Potential in Changkwa 
Community, Suratthani, Thailand  

ณัชชารีย์ ทวีหิรัญรัฐกิจ  International Journal of 
Applied Business and Economic 
Research Volume 16 Number 1 
(2018) 

9 The Results of the Ethical 
Guidelines and Self-Regulation 
for Broadcasting of New 
Generation Broadcasters in 
Suratthani Province 

บัวผิน โตทรัพย์  International Journal of 
Applied Business and Economic 
Research Volume 16 Number 1 
(2018) 

10 Attitude and Willingness to Pay 
for Restoration and  
Conservation of Fisheries 
Resources of Ban Don Bay in 
Suratthani Province 

เบญจวรรณ คงขน GLOBAL AND STOCHASTIC 
ANALYSIS Vol 5 No 6 2018 
11th international conference 
on Economics, Business and 
Social Sciences 20-21 มิถุนายน 
2561 ประเทศมาเลเซีย 

11 Sustainable Development of 
Common-Pool Resources in Ban 
Don Bay, Thailand  

เบญจวรรณ คงขน วารสาร Asian Administration and 
Management Review 

12 Revisiting Service Marketing Mix : 
The Case of the Small Hotel in 
Samui, Thailand 

พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์ International Journal of 

13 Efficacy of Bus Transport Service 
in Kho Samui District Suratthani 
Province 

รัตติยาภรณ์ รอดสีเสน  International Journal of 
Applied Business and Economic 
Research Volume 16 Number 1 
(2018) 

14 Factor affecting on success and 
failure for roundtable 
sustainable Palm oil (RSPO) in 
Thailand : case study in Surat 
Thani And Krabi Provinces 

อนุมาน จันทวงศ์ Australian Nursing and 
Midwifery Journal 

15 Impact of Subsidy and Toxation 
Relate to Biofuels Policies on 
the Economy of Thailand: A 
Dynamic CGE Modelling 

อนุมาน จันทวงศ ์ Wase and Biomass Valorization 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Approach 
16 The Sole Complied Auditor’s 

Acceptance for Complying With 
the Audit Working Quality 
Control Standard Guideline In 
Thailand  

อรุษ คงรุ่งโชค GLOBAL AND STOCHASTIC 
ANALYSIS Vol 5 No 6 2018 
 
11th International conference 
on Economics Business and 
social Sciences 20-21 มิถุนายน 
2561 ณ ประเทศมาเลเซีย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17 Molecular cloning and 

comparative analysis of Variable 
regions of monoclonal antibody 
against enrofloxacin clone 48 

จิรวัฒน ์มาลา 2018 8th International 
Conference on Bioscience, 
Biochemistry and Bioinformatics 
(ICBBB 2018) 18-20 มกราคม 2561 
ประเทศญี่ปุุน 

18 Low  cost fabrication of 
permanent magnet for low 
Speed wind turbine generators 
using waste motors  

ชัยนุสนธ ์เกษตรพงศ์
ศาล 

 Songklanakarin Journal of 
Science Technology ปีที่ 40 ฉบับ
ที่ 61346-1353, Nov. – Dec. 2018  

19 Occurrence of organonchlorine 
pesticides and polychlorinated 
biphenyls in soil with various 
land uses from Shanghai, China 

นางสาวนรานันท์ ขํา
มณี 

Fresenius Environmental 
Bulletin 

20 Combined detection of AC-
electrokinetic effects: 
Experiments with three-axial 
chicken red blood cells. 

ผศ.ดร.กนกกานต์ ฐิติ
ภรณ์พันธ์ 

วารสาร Electrophoresis Vol.39, 
2253-2261 

21 Bioaccessibility of heavy metals 
in the seaweed Caulerpa 
racemosa var. corynephora : 
Human health risk from 
consumption   

มาริสา อินทวงศ์ Journal Instrumentation 
Science & Technology Volume 
46, 2018 - Issue 6 Published 
online: 09 Feb 2018 

22 The Role Family on the 
Transmission Model of 
Methamphetamine  

สุรพล เนาวรัตน์ Journal of Physics : Conference 
Series 1039 (2018) 012036 

23 The Sole Complied Auditor's 
Acceptance for Complying with 

ผศ.ดร.อรุษ  คงรุ่งโชค Global and Stochastic 
Analysis.(ISSN:2248-9444) 2018 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

the Audit Working Quality 
Control Standard Guideeline in 
Thailand 

น.147-166 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 1.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 The Grain Ripens & Paddy 
Stubble No.2  

ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

Symbol of Life ณ Muzium 
Galleri Tuanku Fauziah, 
University Sains Malaysia, 
ประเทศมาเลเซีย 5 กันยายน – 14 
ตุลาคม 2561 

2 The Grain Ripens No.1 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

3 The Ground After Tillage No.1 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

4 The Ground After Tillage No.2 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

5 The Produce Grains No.1 ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

6 The Produce Grains No.2  ธีรศักดิ์ ทองนุ้ย
พราหมณ์ 

ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ค่าคะแนน 1.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1 การแต่งเพลง บัญชา  อาษากิจ ตําแหน่งทางวิชาการ 
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บัญชีรายช่ือบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าคะแนน 0.2  
คณะครุศาสตร ์

1 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมการ ประหยัด
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าทอง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กมลทิพย์  
  นวลละออง  

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 2 ผลของการจัดกิจกรรมประกอบ

อาหารที่มีผลต่อ ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บ้าน หน้าทอง จังหวัดสงขลา  

ณัฐพงศ์  
  สงแก้ว  

3 การใช้ใบงาน“ช่วยน้องเคลียร์”ผ่าน
กลวิธีการอ่านแบบ ร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางทักษะ การ
อ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ 
นมัธยมศึกษาปีที่2  

ดุสิตา   
    พุทธศรี  

4 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคําสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ร.ร.ศึกษา
สงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี  

ดารัสนี    
    กลับสต ิ
สุรีรัตน์  
    อักษรกาญจน์ 

5 การศึกษาแนวคิดของนักเรียนเรื่อง 
การหารโดยใช้ วิธีการแบบเปิด 
(Open approach) ของนักเรียน ชั้ 
นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง  

ภูษณิศา  
    เพชรศร  

6 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์งานออกแบบทางศิลปะ 
Learning Design ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่
โมกข์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์
ธานี 
 

สราวุธ  
       ศิริธรรม  
อ.วิวัฒน์  
      จินดาวงศ ์
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

7 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน วิทยาศาสตร์ ทักษะการ
แก้ปัญหา และเจตคติต่อ 
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยม
ศึกษาปีที่2  

โสภิตา พวงมณี  ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 การใช้ทฤษฏี Audio lingual 

method เพ่ือการพัฒนาทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาจีนของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

ชยชนน ์  
     โพธิ์ทิพย์ 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

9 ศิลปะเพ่ือสันติภาพและสัจธรรมใน
ปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ 

พิชัย สุขวุ่น การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 
9 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ปริญญาตรี 18 – 19 ตุลาคม 2561 

10 ลักษณะการสอนร่วมวิชาภาษาจีน
ระหว่างครูชาวไทยและครู
อาสาสมัครช่วยสอนชาวจีนที่เป็น
การส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อ
นักเรียนหลักสูตรศิลป์-ภาษาจีน
ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภูมิ พรหมพาหกุล ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
 
 
 

11 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์แนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

อมรรัตน์ แซ่กวั่ง 

12 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้คํา
ลักษณนามจีนกลางของนักศึกษา
ชาวไทย : ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและปริชาน 
 
 

อมรา อภัยพงศ์ 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

คณะวิทยาการจัดการ 
13 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ
ใน การปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท วู้ดเวอร์คควอลิตี้ จํากัด 
จังหวัดกระบี่ 

กมลชนก อบอุ่น 
บุญฤกษ์ บุญคง 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
 
 
 
 

14 แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ 
พลาซ่า อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

กรรณิการ์  
      สังข์ทอง 
ปลื้มใจ ไพจิตร 

15 ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกา
ลังใจในการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิดาการ  
   นิคมประศาสน์ 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทสิริสิน
กรุ๊ป จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ขวัญฤทัย โอชุม 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

17 ความผูกพันต่อองค์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
พนังงานบริษัท วู้ดเวอร์คควอลิตี้ 
จํากัด อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

ชุติมา เทพณรงค์ 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

18 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตําบลวัดประดู่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดารัตน์ อินทราณี 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

19 การศึกษาโซ่คุณค่าและการจัดการ
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวไร่ ในพ้ืนที่ ตําบลเลม็ด อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธีราวรรณ  
   จันทร์แสง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 1-2 
ธันวาคม 2561 

20 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์กรกับคุณภาพชีวิตการทํางาน

ผกามาส  
       เพชรเล็ก 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธนายุ ภู่วิทยาธร “นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

21 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ซีอาร์ซี ไทวัสดุจํากัด (สาขาสุ
ราษฎร์ธานี) 

ลักษณ์คณา  
    หมิดยี 
นินธนา  
    เอ่ียมสะอาด 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 22 วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจํากัด โรงกระเบื้องวินัย 
ตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง 

อาทิยา  
    หลานหลงส้า 
สงบ สิงสันจิตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ออนไลน์การท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กาญจนา เผือกคง ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

24 การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองพันธุ์แดงสุราษฎร์ธานี ใน
เขตอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

จิรวัฒน์ มาลา 

25 การเจริญเติบโตของไรแดง (Moina 
macrocopa) ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายขนาด
เล็กและยสีต ์

ชมพูนุท ชัยรัตนะ 

26 การแปลงเพศปลาหมอไทย 
(Anabas testudineus) ให้เป็น
เพศเมียด้วยสารละลายกวาวเครือ
ขาว (Pueraria candollei) 

ณัฐพล เมฆแดง 

27 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน อําเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ดลลักษณ์ 
   พงษ์พานิช 

28 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการ
ผลิตกะละแมผงสําเร็จรูป 
 
 

พราวตา จันทโร 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

29 การเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อ 
Staphylococcus aureus ของโฟ
มล้างมือผสมสารสกัดจากฟักแม้วและโฟ
มล้างมือไม่ผสมสารสกัดจากฟักแม้วใน
พนักงานขายอาหารที่มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

รัชกร ฮ่งกุล ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 30 ประสิทธิผลของเจลปุดสาหรับลด

ไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง 
วรรณพิชญ์  
   จุลกัลป 

31 การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ของต้นหยาดน้ําค้าง (Drosera sp.) 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ปริญญา  
    สุกแก้วมณี 

32 ประสิทธิผลของการใช้แผ่นครอบ
เตาแก๊สจากต้นธูปฤาษีในการดูด
ซับคราบน้ํามัน 

ศันสนีย์ วงศ์ชนะ 

33 การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนักเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ประสงค์ อําเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ 

สมพงษ์ ยิ่งเมือง 

34 รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สมพงษ์ ยิ่งเมือง 

35 ศึกษาสภาพแวดล้อมใกล้ผิวดิน 
ด้วยวิธีการสํารวจสภาพต้านทาน
ไฟฟูา ในพ้ืนที่ตําบลทุ่งเตา อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

สิริพร อังกูรรัตน์ 
อุยสุย 

36 การพัฒนาชุดฝึกอบรมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงเป็ด
และการผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

โสภณ บุญล้ํา 

37 การผลิตน้ํานมข้าวกล้องหอมหมัก
เสริมอินนูลิน 

อุราภรณ์   
    เรืองวัชรินทร์ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 0.4 
คณะครุศาสตร ์
38 How to teach Thai music to กฤตกาล  ชาร์ลีย์  Hong Kong International 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

international? ฑปภูผา Conference on Education, 
Psychology and Society (HKICEPS) 
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 
18-20 ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 
39 Logistecs Service Provider 

Capability of Entrepreneurs 
Ramps Palm oil in Suratthani 
Province, Thailand 

นิตย์  หทัยวสีวงศ์ 26th International Conference on 
Innovations through Research 
Developments in Social Sciences, 
Humanities and Management 
Studies (IRDSSH) ณ Leisure Inn 
Hotel Le Shu Shanghai ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
24-25 พฤศจิกายน 2561 

40 Supplier Selection in Thai 
Automotive Industry 

บุญฤกษ์  บุญคง 

41 The Managing of Ecotourism 
Community Participation in 
Tumbon Bo san Tup Pud 
district’s PhangNga province 

พงศกร  ศยามล International Academic Conference 
on Transport, Logistics, Tourism 
and Sport Science in Vienna, 
Austria 2018 (IAC-TLTS in Vienna 
2018) ณ กรุงเวียงนา ประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 23-24 
พฤศจิกายน 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42 Effect of Control Measures on 

the Transmission Model of 
Nipah Virus Disease 

อัญชุลี ณ ตะกั่ว
ทุ่ง 

Internaltional Conference on 
Algebra and Geometry 14-15 
December 2018 Maritime Park and 
Spa Resort, Krabi, Thailand 43 Sensitivity Analysis of Hand 

Foot Mouth Disease Model 
with Public Health Resources 

สุรพล เนาวรัตน์ 

44 Performance of 2-stage 
Darrieus-Savonius rotors in 
wind turbines at low speed. 

ชัยนุสนธ์ เกษตร
พงศ์ศาล 

The 5th Rajabhat University National & 
International Research and Academic 
Conference (RUNIRAC V) 2-5 December 
2018, Phetchaburi Rajbhat University, 
Phetchaburi, Thailand  

45 Performance of 2-stage 
Savonius wind turbines at low 
speed. 

ชัยนุสนธ์ เกษตร
พงศ์ศาล 

7th International Conference on 
Sustainable Eneegy and Environment 
(SEE 2018) : Techmology & Innovation 
for Global Energy Revolution 28-30 
November 2018, Bangkok, Thailand 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
46 Development of sustainabile 

ecotourism routes 
สิญาธร  นาคพิน 
จีรติ  พูนเอียด 

บรรยาย งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ conference proceedings 
the 1 st International Conference in 
Tourism Business and Social 
Sciences "A changing world and 
business adaptation" 30 พ.ย.61 

47 Traps of communities based 
tourism in thailand 

สิญาธร  นาคพิน 
เบญญา  
     จริยวจิิตร 
นางเสาวดี  ศรีฟูา 

48 Developing a New Tourist 
Attraction Based on Thailand 
Tourism Standard Guideline 

เกสสิณี   
  ตรีพงศ์พันธุ์ 

International Academic Conference 
on Transport, Logistics, Tourism 
and Sport Science in Vienna, 
Austria 2018 (IAC-TLTS in Vienna 
2018) ณ กรุงเวียงนา ประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 23-24 
พฤศจิกายน 2561 

49 The Context of Community 
based Ecotourism : A Case 
Study of Ban Song 
Community, Wiang Sa District, 
Suratthani Province, Thailand 

เบญญา   
    จริยวิจิตร 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 2 ค่าคะแนน 0.6 
คณะครุศาสตร ์

1 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม : พลวัต
การเปลี่ยนผ่านทางสังคมในเมืองสุ
ราษฎร์ธานี  

กฤษณะ ทองแก้ว ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุน 2562 

2 จากบทเพลง “แต่ก่อน” ถึง
วรรณกรรม “เรื่องจากคุณปูุ” 
กลวิธีทางวรรณศิลป์กับการบอก
เล่าเรื่องราวปักษ์ใต้  

วัศรนันทน์ ชูทัพ สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 27 December 
2018 

3 โครงงานศิลปศึกษา : ความบันดาล
ใจจากภูมิลําเนา สู่ งานศิลป์ในอัต
ลักษณ์สังคมปักษ์ใต้  

มนัสชัย รัตนบุรี ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุน 2562 

คณะนิติศาสตร ์
4 ปัญหาการสละสมณเพศของ

พระภิกษุ ตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2505 : ศึกษากรณี การ
ใช้อํานาจดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรม 

สมชาย  
     บุญคงมาก 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรืออากาศ ปีที่ 6 ธันวาคม 2561 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
5 ผลของการจัดการขยะมูลฝอยโดย

การมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล 
รุ้งกานต์ พลาย
แก้ว 

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 5 ฉบับที่ 
2 เลขหน้า 233-248 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
6 การพัฒนารูปแบบการใช้บริการ

หนังสือธรรมะของผู้สูงอายุในเขต
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

ธณิศา สุขขารมย์ นาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ อ่าว
บ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

กนกวรรณ 
  แก้วเกาะสะบ้า 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 1 
(มกราคม – มิถุน 2562) 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
9 The Student’s Decision on 

Selecting the 
Accommodations in Surat 
Thani Province.  

จีรติ พูนเอียด วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 

10 Awareness,Attitudes,and 
Behaviors towards the 
Environment and the 
Managementof Historical 
Tourism Resources of Muang 
Wiang Sa Community 

ชุลีวรรณ  
  ปราณีธรรม
จารีย์  พรหมณะ     
ธัญญา  กาศรุน 

วารสารช่อพยอม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยัยราชภัฏ
มหาสารคาม    ปีที่ 29 ฉบับที่ 3  

11  สมรรถนะการข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการ
ท่องเที่ยว   

ชุลีวรรณ  
   ปราณีธรรม 

ช่อพะยอม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-
พฤษภาคม 2562 

12 พฤติกรรมการเลือกที่พักแรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ชุลีวรรณ  
   ปราณีธรรม 

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุน 2562 

13 Competency Development of 
the Hotel Staff In Koh Samui, 
Surat Thani Province 

นิศารัตน์ ไทยทอง วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 

14 ความสัมพันธ์ระหว่างมิติวัฒนธรรม 
Geert Hofstede กับการ
ตีความหมายของป้ายส่ือความหมาย
ด้านการท่องเที่ยว  

เกสสิณี  
 ตรีพงศ์พันธุ์   

ช่อพะยอม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-
พฤษภาคม 2562 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

8 การเปรียบเทียบการสร้างเรงจูงใจ
การทํางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมโรงแรมระหว่างไทย
และต่างประเทศ 
 

ชุติภาศ  
  แก้วเพชร 
 สิญาธร  นาคพิน 

วารสารนักบริหาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม-มิถุน 2562 

15 การพัฒนาที่พักสําหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชน ตําบล
บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์
ธานี 

ธนาวิทย์ บัวฝูาย วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 6 ฉบับที่ 
1 เดือน มกราคม-มิถุน 2562 

16 Consumer’s Choice and 
Decision towards Low Cost 
Airline in the Upper South 
provinces of Thailand  

ภรณ์พักตรา  
      ศักดา 

วารสาร Chophayom Journal, 
Volume 29 No 3 (November-
December) 2018 

17 กลยุทธ์ในการบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเขตภาคใต้ตอนบน ใน
การเลือกใช้บริการสายการบิน
ต้นทุนต่ํา  

ภรณ์พักตรา         
   ศักดา 

ช่อพะยอม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-
พฤษภาคม 2562 

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ TCI 1 ค่าคะแนน 0.8 
คณะครุศาสตร ์

1 การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ด้วยการสอนโดยใช้
วิจัยเป็นฐาน เรื่อง สมบัติของดิน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

บรรณรักษ์  
     คุ้มรักษา 

วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1 (2562) 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
2 สถานการณ์การดูแลผู้ปุวย ณ จุด

เกิดเหตุของอาสาสมัครฉุกเฉิน
การแพทย์ในเขตภาคใต้ 

กฤษณา  
  สังขมุณีจินดา 

2) วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 

3 การรับรู้ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี : บทเรียนจากโรงเรียน
ผู้สูงอายุ  

พิไลพร สุขเจริญ มนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2562 

4 ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึก
ผ่อนคลายและการให้ความรู้

อัญชลี  
  จิตราภิรมย์ 

วารสารพยาบาลสาร ปีที่ 45 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม-ธันวาคม 2561 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

สําหรับสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์
คลอดก่อนกําหนด 

คณะวิทยาการจัดการ 
5 การวัดผลการดําเนินงานของห่วงโซ่

อุปทานในอุตสาหกรรมการผลิต  
ดาริน รุ่งกลิ่น   วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-
มีนาคม 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6 ความรู้ทางโภชนาการและ

พฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพ่ือ
สุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี 

ชลิดา เลื่อมใสสุข วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3  
ประจําเดือนกันยายน - ธันวาคม 2561 

7 Yield and Some Nutritional 
Elements of Pleurotus  sajor 
– caju Cultivated with Golden 
Apple Snail Supplement  

นิภาภรณ์  
   มีพันธุ์ 

 Naresuan University Journal : 
Science and technology  Vol 27 No 
2 (2562): April-June 2019 

8 การกระจายตัวของปาล์มสาคูใน
ภาคใต้ตอนบน-กรณีศึกษาจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพรและระนอง 

วัชร ีรวยรื่น วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2562) 

9 ประสิทธิภาพของเม็ดเกลือเคลือบ
สารสกัดข่า(Alpinia galanga) ใน
การก้าจัดลูกน ้ายุงลาย  

รัชกร ฮ่งกุล การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 
26 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2019) 

10 ผลการใช้แบคทีเรียแลคติกต่อ
ความต้านทานเชื้อ 
Streptococcus sp. ในปลานลิ  

วีณา  
จิรัตฐิวรุตม์กุล  
ชัยสาร 

วิจัยเทคโนโลยีทางการประมง ปีที่ 13 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุน 2562 

11 ความหลากชนิดของชันโรงใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

จิตเกษม  
  หลําสะอาด 

วิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-มีนาคม 2562) 

12 ผลของน้ําตาลซูโครสและวัสดุปลูก
ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้
กะเรกะร่อนด้ามข้าว 
(Cymbidium aloifolium (L.) 
Sw.) ในหลอดทดลอง  

ศิริพร  
  ทวีโรจนการ   

วารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2561  

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 0.80 
คณะครุศาสตร ์
13 Failuer of Research-Based 

Learning Implementation In 
วัฒนา 
 รัตนพรหม 

 International Education Studies 
Studies ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (2019) 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Basic Education  
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 1.00 
คณะนิติศาสตร ์

1 A Study of the Roles and 
Potentials of the Community 
Justice Center in Solving 
Public Problems 

อัคคกร ไชยพงษ์ International Journal of Crime, Law 
and Social Issues ปีที่ 5 ฉบับที่ 2   
July 1, 2018 

2 Guidelines for the 
Appropriate career 
Deverlopment of the Elderly 
in Makok Neau sub-District 
Municipality , Phatthalung, 

อัคคกร ไชยพงษ์ Asian Administration & 
Management Review, Vol. 2, No. 1, 
2019   January 1, 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 Self Assessment Report : 2561 
 

บัญชีรายช่ือนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัย 
และหรือสร้างนวัตกรรม และหรือที่ได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน 
จ านวน
ผู้วิจัย 

คณะครุศาสตร ์
1 ศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการเพาะพันธ์

ปัญญา ศูนย์พ่ีเลี้ยงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธาน ี
งบประมาณ 5,034,746.70 บาท 
ดําเนินการ 2 ปี 

ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
ดร.กฤษณะ ทองแก้ว 

    2,517,373  สกว. 2 

2 พัฒนานวัตกรรมการอ่านออกเขียน
ได้เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้สุขภาวะ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
งบประมาณ 2,640,000 บาท 
ระหว่าง ปี 2561-2562 

ผศ.ณัฐา วิพลชัย 
ผศ.วิชชุนรี พันธ์น้อย 
รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร 

1,320,000 สสส. 3 

3 การประเมินการใช้ประโยชน์ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบเบื้องต้น จาก
งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการความ
ร่วมมือ สกว.-มรส. 
งบประมาณ 424,800 บาท 
ดําเนินการ 13% 

ผศ.ทรงศรี ชํานาญกิจ         53,100  โครงการความ
ร่วมมือ สกว.-

มรส. 

1 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1 แนวทางการจัดการภัยพิบัติของ

ชุมชนชายฝั่งรอบอ่าวบ้านดอน
จังหวัดสุราษร์ธานี (ทุนต่อเนื่อง 
สกว.2561-2562) 

ดร.นรา พงศ์พานิช       300,000  สกว. 1 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 แนวทางการส่งเสริมการปลูก และ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอมไช
ยาพันธ์พื้นเมือง ในอําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.วริศรา สมเกียรติกุล       242,800  โครงการความ
ร่วมมือ สกว.-

มรส. 

1 

2 การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การตลาดและการสร้างตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
ผู้ประกอบการในโครงการเมือง
สมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สวุรรณ
ทิพย์  
ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท 

      476,960  สวก. 2 
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ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน 
จ านวน
ผู้วิจัย 

3 แนวทางยกระดับการผลิตขม้ินชัน
ของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ให้ได้มาตรฐาน GAP และเกษตร
อินทรีย์และเข้าสู่การเป็น Smart 
Farmer 

นางสาวณัชชารีย์ ทวี
หิรัญรัฐกิจ 
ดร.เบญจวรรณ คงขน 
นางสาวมโนลี ศรีปารยะ 
เพ็ญพงษ์ 

      782,077  สวก. 3 

4 การประเมินการใช้ประโยชน์ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบเบื้องต้น จาก
งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการความ
ร่วมมือ สกว.-มรส.  
งบประมาณ 424,800 บาท 
ดําเนินการ 25% 

นายศิโรจน์ พิมาน  
ผศ.ดร.นันทวรรณ  
  ช่างคิด 

106,200 โครงการความ
ร่วมมือ สกว.-

มรส. 

2 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้าน

ยุทฑธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
กองทัพและการปูองกันประเทศ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณ 2,490,000 บาท 
ดําเนินการ 18.75% 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์       132,800  กองทัพบก 1 

2 โครงการอนุรักษ์เทียนสิรินธร 
บริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา 
อุทยานแห่งชาติเขาสก โดยการ
ขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ   
งบประมาณ 1,844,863 บาท 
ดําเนินการ 3 ปี 

ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา  
นางสาวกิตติมา คงทน 

  614,954.33  การไฟฟูาเขื่อน
รัชชประภา 

2 

3 การประเมินการใช้ประโยชน์ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบเบื้องต้น จาก
งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการความ
ร่วมมือ สกว.-มรส. 
งบประมาณ 424,800 บาท 
ดําเนินการ 62.50% 

ผศ.อภิชาติ 
    พัฒนวิริยะพิศาล 
ผศ.ดร.สุกัญญา 
    ไหมเครือแก้ว 
นางสาวชิโนรส  
   ละอองวรรณ 
นายศุภชัย ดําคํา 

      265,500  โครงการความ
ร่วมมือ สกว.-

มรส. 

4 
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บัญชีรายช่ือผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ปีที่ผ่านมา) 

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อบุคคล 
คณะครุศาสตร ์

1  การอนุรักษ์สายน้ําแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน 
ริมน้ําในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน 

ดร.ปารณี ศรีสวัสดิ์ 

2  ผลของหลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การศึกษานักศึกษาครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ดร.ปารุษยา เกียรติคีรี 

3  พันระวังบทบาทอาจารย์นิเทศก์ บทบาทครูพ่ีเลี้ยง และสมรรถนะครูของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี 

ดร.สถาพร สังขาวสุทธิ
รักษ์ 

4  การสอดแทรกกลยุทธ์การอ่านผ่านสื่อสภาพจริงในบริบทการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

ดร.สุพรรณริการ์  
  วัฒนบุญ 

5  ผลของการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยบทเรียนออนไลน์วิชาการแปล
เบื้องต้นของครูวิชาพระเอกภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.กนกกาญจน์ 
กิตติชาติเชาวลิต 

คณะนิติศาสตร ์
6  สิทธิของผู้ค้ําประกันกรณีศึกษาสิทธิกรการชําระหนี้ของผู้ค้ําประกัน ผศ.รพี พิกุลงาม 
7  ผลของรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติวิชา

ปฏิบัติการพยาบาลพ้ืนฐาน 
นางสาวกฤษณา  
  คงเคล้า 

8  ผลของโปรแกรมเสริมสร้างลักษณะมุ่งอนาคตต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในวัยรุ่นหญิงตอนต้น 

นางสาววารุณี  
  สอนอินทร์ 

9  ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพ
สมองบกพร่องระยะต้น 

นางสาววีณา ลิ้มสกุล 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการเรื่องการสร้างชิ้นงาน

มัลติมีเดีย สําหรับนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ชั้น
ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สุราษฎร์ธานี 

นางสาวปิยะรัตน์  
  ภิรมย์แก้ว 

11  สมาคมลับอังกฤษในประเทศไทย กรณีตั้งยี่ภาคใต้  นางสาวอุมา สินธุ
เศรษฐ์ 

12  การศึกษาเทคนิคทางดนตรีของ Mike portnoy กรณีศึกษาเพลงอินดี้ ดู
เมดเล่ย์ 

นายมาโนชญ์ ยกเชื้อ 

13  ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัยของศิลปินในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะ 

นายวรรณลพ มีมาก 

คณะวิทยาการจัดการ 
14  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
นางสาวจิราภรณ์  
  จันทวงศ ์

15  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของนักท่องเที่ยว นางสาวเบญจมาภรณ์ 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อบุคคล 
: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนสละอาทิตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คงชนะ 

16  กลยุทธ์การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วัฒนธรรมของเครือข่ายหนังตะลุงศ. เทพศิลป์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุวิมล 
   เวชวิโรจน ์

17  การพัฒนารูปแบบการสอน วีดีโอออนไลน์สนับสนุนการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นายมณกันต์ สมเกื้อ 

18  การศึกษาประสิทธิภาพและปัญหาการใช้ระบบติดตามเรือประมงของ
ผู้ประกอบการเรือประมงจังหวัดระนอง 

นายมนต์กัน สมเกื้อ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19  การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย vibrio 

parahaemolyticus ที่แยกได้จากกุ้งขาวและน้ําบ่อเลี้ยงจากฟาร์มที่
ได้รับผลกระทบจากกลุ่มอาการตายด่วน 

ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์ 

20  การผลิตเอทานอลจากเส้นใยเปลือกผลจาก ดร.กนกรัตน์ ใสสะอาด 
21  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.กิตติมา คงทน 
22  ความรู้ทรงโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี 
ดร.ชลิดา เลื่อมใสสุข 

23  การศึกษาการแสดงออกของยีนของใบราน้ําด้วยการวิเคราะห์ระดับ ทาน
คลิปทอม 

ดร.เบญจมาศ หนูแปูน 

24  การผลิตน้ําตาลกลูโคสจากลําต้นปาล์มน้ํามันโดยการย่อยด้วยเอนไซม์ ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 
25  การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการหมักร่วมลําต้นปาล์มน้ํามันกับมูลวัว ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์ 
26  การพัฒนาเส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นเล็กด้วยการใช้แปูงข้าวกล้องเพ่ือทดแทน

แปูงข้าวเจ้า 
ดร.รวงนลิน เทพนวล 

27  สมดุลของน้ําและการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณบึงขุนทะเลจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ดร.วัชรี รวยรื่น 

28  รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็กขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.สมพงษ์ ยิ่งเมือง 

29  การผลิตนมเปรี้ยวซินไบโอติกจากน้ําเงาะเข้มข้นและการเหลือรอดของ
แบคทีเรียแลคติก 

ดร.อุราภรณ์  
   เรืองวัชรินทร์ 

30  การใช้มันต่อเผือกในอาหารไก่กระทงต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพ
ซาก 

นางสาวกมลพรรณ 
เจือกโว้น 

31  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตตําบล
มะขามเตี้ยอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสาวกามีละห์     
   ยะโกะ 

32  การพัฒนาคลังความรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการถนอมอาหารของชุมชนอ่าวบ้านดอน 

นางสาวจันทร์จิรา  
   สีระพัดสะ 

33  การประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของร้านค้า และแผงลอยจําหน่าย
อาหารในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
 

นางสาวภูริยา 
   สุวรรณโชติ 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อบุคคล 
34  ผลการตัดสินใจเลือกหอพักนักศึกษากรณีศึกษาหอพักนักศึกษาเอกชน

บริเวณรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
นางสาววิภาดา เพชร
รัตน์ 

35  ระบบวางแผนการท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้เทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ 

นายสมคิด ศิลป์วิทยา
รักษ์ 

36  การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการหลักสูตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

นายอโศก ศรีสวัสดิ์ 

37  ความต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ของนักเรียนสายสามัญและสายวิชาชีพ ในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

นายอาดือนา นิโด 

38  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการชักนําให้เกิดการกลายพันธุ์ในเบญจมาศ ผศ.ดร.ไซนียะ สะมาลา 
39  ผลของอินเดียที่มีต่อสภาพนํายวดยิ่งของตัวนํายอดยิ่งกลุ่มวัย 2557 ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ 

   เครือหงส์ 
40  การผลิตและศึกษาสมบัติของแผ่นเส้นใยอัดจากทะลายปาล์มน้ํามันผสม

เส้นใยใบอ้อย 
ผศ.ดร.ทัศนีย์  
  ทองก้านเหลือง 

41  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวยําสมุนไพรทอดกรอบ ผศ.ดร.พราวตา จันทโร 
42  ผลของสภาวะการสกัดท่ีมีต่อองค์ประกอบของเพกทินจากเนื้อฝักเหรียง ผศ.ดร.สุภาพร  

  อภิรัตนานุสรณ์ 
43  กลศาสตร์ของไหล สําหรับแม่น้ําตาปีบริเวณเกาะลําพูและพ้ืนที่ใกล้เคียง ผศ.สมพร  

  ศรีอาภานนท์ 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 

44  การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการเรียน โดยใชว้ิธีการแสดง
บทบาทสมมติ ของนักศึกษาในรายวิชาภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 

ดร.ชุลีวรรณ  
  ปราณีธรรม 

45  การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาภาษารัสเซียเบื้องต้น สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

นางสาวมัณฑน์นันท์  
  ขุนฤทธิ์ 

 45 โครงการ  
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บัญชีรายช่ือผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ปีปัจจุบัน) 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
คณะครุศาสตร ์กกก 

1 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : รายวิชากะปงศึกษา อ. กะปง จ. พังงา 
The Development of Kapong Studies as Part of a Local 
Curriclum of Kapong District, Phang-nga Province 

ดร.ทวัช บุญแสง 

2 ผลการจัดการเรียนรู้เชิกรุกโดยใช้วิจัยเป็นฐานเพ่ือพัฒนา
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ 

ดร.บรรณรักษ์ คุ้มรักษา 

3 กระบวนการสร้างจิตสํานึกในการบริโภคสีเขียวของนักท่องเที่ยวใน
ชุมชนบางใบไม้ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี 

ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์ 

4 การพัฒนานักสื่อความหมายท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวใน อ. 
ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี 

ดร.ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์  

5 การพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน: 
กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.ปารุษยา เกียรติตีรี 

6 การพัฒนาการรูปสะเต็มของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ผ่านการมีส่วน
ร่วมชุมชนผนวกค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.อาทิตยา จิตร์เอ้ือเฟ้ือ 

7 การพัฒนาการเรียนรู้สะเต็มของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ผ่านการมี
ส่วนร่วมชุมชนผนวกค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาในการเรียนรู้
ท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.อาทิตยา จิตร์เอ้ือเฟ้ือ 

8 ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.นัฏจรี เจริญสุข 

9 การพัฒนาตนเองตามหลักการทรงงานตวามศาสตร์พระราชา ของ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี 

ผศ.ดร.บรรจง เจริสุข 

คณะนิติศาสตร์กก 
1 ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลผู้ต้องสงสัยของคดีความผิดตาม

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 

นางสาวฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ 

2 มาตราการการมีส่วนร่วมของผู้ซึ่งประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อ
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ศึกษา ในเขตจังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี 

นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ 

3 การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าการทําผ้า
ปาเต๊ะบ้านคลองประสงค์ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

นางสาวสุนิสา หาบสา 

4 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงพ้ืนบ้านในอ่าวบ้าน
ดอน ตําบลลีเล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี 
 

ผศ.ศักดิ์กฤต แจมิตร 

คณะพยาบาลศาสตร์กกก 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
2 ผลการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ใน

รายวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาล ของนักศึกษาพยาบาล
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

ดร.อรัญญา รักหาบ 

4 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพ้ืนฐานสําหรับ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

นางสาวนิตยา ศรีสุข 

5 การเรียนรู้จากการให้บริการสู่การพัฒนาทักษะทางปัญญา และ
คุณค่าวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 

นางสาวพิไลพร สุขเจริญ 

6 แนวทางการส่งเสริมการฝึกปฎิบัติการพยาบาลในรายวิชาปฎิบัติการ
พยาบาลพ้ืนฐานของ นักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นางสาวพิไลพร สุขเจริญ 

8 ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายสําหรับ
การดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกําหนด 

นางสาวอัญชลี จิตราภิรมย์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก 
1 ศิลปะเพ่ือสันติภาพและสัจธรรมในปรัชญาศิลปะ ของท่านพุทธทาส

ภิกขุ 
ดร.พิชัย สุขวุ่น 

2 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษามาลายู สําหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

นางสาวนูรูลฮูดา เลาะเจาะ 

3 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันตกตอนกลาง 
(Changes of Land Usage in various aspects in the Midwest 
Gulf of Thailand) 

นางสาวเอพร โมฬี 

4 สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณีในพ้ืนที่อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นายณัฐดนัย พยัฆพันธ์ 

5 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ปุาชายเลนใน
พ้ืนที่อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายธิติ พานวัน 

6 การรับรู้สิทธิเสรีภาพและหน้าที่พลเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ีภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

นายมาดล จรูญรัตน์ 

7 ผลของการอ่านอย่างกว้างขวางต่อการเรียนรู้ศัพธ์ภาษาอังกฤษ นายสิทธิชัย ชีวโรรส 
8 บทบาทของกลุ่มเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู

สิ่งแวดล้อมอ่าวท่าศาลา อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายอยับ ซาดัสคาน 

9 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเชิงทรัพยากรอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่อ่าว
บ้านดอน จ.สุราษฎร์ธาน ี

ผศ.ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม อ.
จีรวรรณ ศรีหนูสุด และอ.
พงศ์เทพ แก้วเสถียร 

คณะวิทยาการจัดการ 
1 การสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์เมืองสมุนไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

โดยใช้การสื่อสารการตลาด 
ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท 

2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จัก ดร.ปิยตา สุนทรปิยะพันธ์ 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
สานกระจูดบ้านห้วยลึก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมมาตรฐานการศึกษาระหว่าง
ประเทศ (IES) ทักษะทางวิชาชีพบัญชี โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
STAD ในรายวิชาการบัญชีภาษีอากร 

ผศ.ภัทรวดี อินทปันตี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 การผลิตเอทานอลจากกากกาแฟ ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด 
2 การพัฒนาการออกแบบ สําหรับเกมดิจิทัลเพ่ือการศึกษาเพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ในเด็ก 
ดร.กรกุลี สังข์แก้ว 

3 การพัฒนากระบวนการผลิตและการทดสอบการยอมรับ ผลิตภัณฑ์
ขนมขบเคี้ยวรสสมุนไพร : กรณีศึกษาขนมกรุบ 

ดร.ชลิดา เลื่อมในสุข 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ผลของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายสี
เขียวแกมน้ําเงินต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียโรคพืช 

ดร.พัชรี หลุ่งหมาน 

5 การผลิตเครื่องดื่มผงสําเร็จรูปจากข้าวกล้อง ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ 
6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากเส้นใยผักตบชวา นางสาวกามีละห์ ยะโกะ 
7 ผลการเสริมใบพญาวานรเพื่อทดแทนยาปฏิชีวนะท่ีใช้เป็นสารเร่ง

การเจริญเติบโตต่อสมรรถภาพการผลิตไก่เนื้อ 
นางสาวณันญรัตน์ คุ้มครอง 

8 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ
น้ําซาวขา้ว 

นางสาวนภาพร รัตนาถ นาย
สมคิด ศิลป์วิทยารักษ์ 

9 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่เทศบาล
ตําบลขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 

นางสาวศันสนีย์ วงศ์ชนะ 

10 การประยุกต์ใช้เทคนิคการจําลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โลเพื่อ
การจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

นางสาวสุวรรณา พลภักดี 
นายนิภาส ลีนะธรรม 

11 การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของ
นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี 

นางสาวอัญชุลี ณ ตะกั่วทุ่ง  
นายศุภชัย ดําคํา 

12 การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่าง
ผิวดิน ในอําเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นางสิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย 

13 ออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดกรองโรคการกดทับเส้นประสาทมีเดีย
นบริเวณข้อมือโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์ 

นายคมกริษณ์ ศรีพันธ์ 
นางสาววรัญญา ปลอดจินดา 

14 แนวทางการทําตลาดออนไลน์บนเฟซบุ๊กที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ
ของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

นายถนอม ห่อวงศ์สกุล  
ดร.เกวลิน อังคณานนท์ 

15 ผลของแคโรทีนอยด์จากน้ํามันปาล์มดิบต่อสมรรถภาพและคุณภาพ
ไข่เป็ด 

นายพีรวัจน์ ชูเพ็ง 

16 ผลของทางใบปาล์มน้ํามันหมักแคลเซียม"ฮดรอกไซต์ต่อปริมาณการ
กินได้ และการย่อยได้ ในแพะ 

นายภูวดล เหมชะรา 

17 การประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมวัดในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน ี

นายสุรชัย สังข์งาม 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
18 ทุ่นเก็บน้ํามันในบ่อน้ําเสีย นายอาดือนา นิโด 
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไซรัปจากส้มจี๊ด (Development of Syrup 

from Kumquats (Som Chit) (Citrus Madurensis Lour.) ) 
ผศ.กฤตภาส จินาภาค 

20 การเพ่ิมประสิทธิผลการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม 

ผศ.กาญจนา ผืกคง 

21 การพัฒนาแผ่นเส้นใยอัดจากทลายปาล์มน้ํามันผสมเส้นใยมะพร้าว ผศ.ดร.ทัศนีย์ ทองก้านเหลือง 
22 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กะละแมผลสําเร็จรูป ผศ.ดร.พราวตา จันทโร 
23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังข้าวกล้องไขมันต่ํา ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว 
24 การผลิตไข่ขาวผงจากไข่ขาวเค็มดิบสําหรับผลิตภัณฑ์เมอแรงค์ ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ 
25 ตัวแบบคณิตศาสตร์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกากับมาตรการ

ควบคุม 
ผศ.ดร.สุรพล เนาวรัตน์ 

26 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอนนกยักษ์เพ่ือการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

ผศ.โสภณ บุญล้ํา 

27 สมบัติทางเคมี กายภาพและการเป็นพรีไบโอติกของสตาร์ชจากเมล็ด
จําปาดะ 

นางสาวศิริพร ทวีโรจนการ  
ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา  
ดร.อรุโณทัย เจือมณี 

28 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลักเพ่ือการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 

นางสาวณาตยาณี พรมเมือง 
ผศ.กาญจนา เผือกคง 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวก 
1 การยกระดับมาตรฐานที่พักแรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร สิญาธร นาคพิน 

รวม 57 โครงการ  
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บัญชีรายช่ือผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น  
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าคะแนน 0.2  
คณะครุศาสตร ์

1 การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
ของครูในระดับชั้นเรียนด้วยรูปแบบ
การพัฒนาครูโดยใช้ผลการปฏิบัติการ
สอนเป็นฐานและส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการกับสาระ
การเรียนผ่านระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาครู
คอมพิวเตอร์สังกัดสา นักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร) 

อัญชลีพร มั่นคง การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 13 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
แบบโปสเตอร์ 

2 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นโรงเรียนชุมชนวัดบางคู อ.ขน
อม จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบ
ซิปป์ 

สาระภี สินธุ์ทอง 
ผศ.ว่าท่ีร.ต.ดร.สริิ
สวัสช ์ทอง
ก้านเหลือง 
ผศ.ดร.กฤตกาล ชาร์
ลีย์ฑปภผูา 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้ง
ที่ 8 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

3 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาดศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 

ณัฏฐามณี  
 พุทธกุลหิรัฐเมธา 
ผศ.ดร.วัฒนา  
รัตนพรหม  
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร. 
สิริสวัสช ์
ทองก้านเหลือง 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) และ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
11 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

4 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ
เอสทีเอดี 
 

นายสมศักดิ์ เวช
แดง ดร.กฤษณี  
สงสวัสดิ์ดร.กฤต
กาล ชาร์ลีย ์ฑปภู
ผา 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ(Proceedings) และ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
11 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

5 การพัฒนาชุดกิจกรรม การเรียนการ
สอนมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านดนตรีสากลตาม
แนวคิดของโคดายสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

นางสาวนิตยา 
   ลิ่มสนิท  
ผศ.ดร.จิรศักดิ์      
    แซ่โค้ว 
ผศ.ดร.วัฒนา  
  รัตนพรหม                       

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) และ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา 

6 การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและ
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้วิธกีารแบบ
เปิด 

นางสาวศิริรัตน์  
บัวช ู  ผศ.ดร.
วัฒนา รัตนพรห
มดร.ธัญญา  
กาศรุณ 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชากา(Proceedings) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “เปลี่ยนผ่าน
อย่างสร้างสรรค์สูศตวรรษที่ 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

7 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สิชล
บ้านฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
สิชลคุณาธารวิทยา อําเภอ  สชิล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสุธีพร  
  สมเขาใหญ่ 
 ดร.มัทนียา  
   พงศ์สุวรรณ 
 ผศ.ดร.วัฒนา  
   รัตนพรหม 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 13 “เปลี่ยนผ่าน
อย่างสร้างสรรค์สูศตวรรษที่ 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

8 ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฎศิลป์ไทย 
โดยใช้ทักษะปฎิบัติของเดวิส์ เพ่ือ
ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเกาะหมากน้อย จ.พังงา 

ปานทิพย์ ตุลพันธ์ 
ผศ.ดร.กฤตกาล 
ชาร์ลีย์ ฑปภูผา 
ดร.กฤษณี สง
สวัสดิ ์

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติ 
ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

9 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่ง
เขตเวลาของโลกวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์
พิทยา โดยจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา 

มนัญา เมฆสุข, 
ผศ.ดร.กฤตกาล 
ชาร์ลีย์ฑปภูผา
ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.สิริ
สวัสช์ทอง
ก้านเหลือง 

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติ          ครั้งที่ 13 “เปลี่ยน
ผ่านอย่างสร้างสรรค์สู่ศตวรรษท่ี 21” 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

10 การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาฝาชี อ.ละ
อุ่น จ.ระนอง 

นุชศราภรณ์  
  คงช่วย  
  ผศ.ดร.วัฒนา 
รัตนพรหม  
ดร.วชิรศรณ์  
  แสงสุวรรณ 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ(Proceedings) ระดับชาติและ
นานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ม.ราชภัฏ
บุรีรัมย์ 

11 ผลของการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน
เรื่อง ชนิด สมบัติและประโยชน์ของ

ดร.บรรณรักษ์ 
คุ้มรักษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

วัสดุ ในการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ครั้งที่ 4 :     “ครุศาสตร์วิจัย
2561/NACE2018 : สร้างสรรค์ 
พัฒนาการเรียนรู้ สู่ท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”. ลําปาง; มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

คณะนิติศาสตร ์
12 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

พงศกร ถิ่นเขาต่อ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 13 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
แบบบรรยาย 

13 มาตรการทางกฎหมายในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการลดและกําจัด
ขยะ : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วน
ตําบลมะขามเตี้ยอําเภอเมืองจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

วัฒนา คณาวิทยา 

14 การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศ
ไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

วิไลวรรณ์ บุญ
ลอย 

15 ปัญหาทางกฎหมายการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาสาคู 

สุนิสา หาบสา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
16 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดียเรื่องการสร้างชิ้นงาน
มัลติมีเดียสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์และ
บรรณารักษศาสตร์ชั้นปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

ปิยะรัตน์  
  ภิรมแก้ว 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 13 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

17 ผลการดําเนินงานและคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตําบลขุนทะเล
อําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

วาสนา จาตุรัตน์ 

18 The Participation of the 
Community in the Preser vation 
ot Traditional Dragging Sacred 
Buddha Statues by Ancient Land 
Baot : Wat Namrob community, 
Suratthani, Thailand 
 

พงศ์ชาติ   
  อินทชุ่ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติMCU 
CONGRESS 2“คุณภาพอุดมศึกษา
ไทยในยุค THAILAND 4.0” 30 
เมษายน 2561 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

19 ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญา
ศิลปะในทรรศนะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพ่ือ
เสนอกระบวนทรรศน์ใหม่ทางศิลปะ
และกระบวนทรรศน์แห่งการพัฒนาบน
ฐานของความหลากหลาย 

ดร.พิชัย สุขวุ่น การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์” “Glocalism in 
Humanities and Social 
Sciencess” 8  มิถุนายน 2561 

20 เสียดายมือ กับการฉายอุดมคติใต้เงา
ปิตาธิปไตย  

อรอําไพ นับสิบ ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 13-14 กันยายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

คณะวิทยาการจัดการ 
21 คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อ

ความสุขในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทปาล์มทองคําจํากัดอําเภอพระ
แสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กนกวรรณ  
  เกียรติฉวี  
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 13 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
แบบโปสเตอร์ 22 คุณภาพชีวิตในการทํางานที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทปาล์มทองคําจํากัด
อําเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ฐิตารัตน์ ฤทธิฉิม  
ผศ.ดร.ธนายุ  
  ภู่วิทยาธร 

23 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาลตําบลช้างขวาอําเภอ
กาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

นภัสสร  
  ประดับญาติ  
ผศ.ดร.ธนายุ  
  ภู่วิทยาธร 

24 รูปแบบภาวะผู้นําที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียนใน
ตําบลขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปิยะวรรณ ขุนศรี  
ผศ.ดร.ธนาย ุ
   ภู่วิทยาธร 

25 การทํางานเป็นทีมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 

ศรัญญา  
  มงกุฎแก้ว  
ผศ.ดร.ธนายุ  
  ภู่วิทยาธร 

26 ความสมดุลของชีวิตที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี 
 
 

สุคนธ์ทิพย์ 
   ปล้องแก้ว  
นายอรรถพงศ์ 
ลิมป์กาญจนวัฒน์ 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
27 การคัดแยกแบคทีเรียและทดสอบสาร

ปฏิชีวนะจากแบคทีเรียแลคติกท่ีพบใน
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป 

จีรนันท์  
  แก้วรักษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย 
ครั้งที่ 13 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 28 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลความรู้

สําหรับการเลือกใช้สถิติในงานวิจัย 
จุฑามาศ  
  กระจ่างศรี 

29 อิทธิพลของระยะปลูกต่อผลผลิตและ
คุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง 1 

ณัฐพร จุ้ยจุลเจิม 

30 การพัฒนาระบบแนะนําหนังสือโดยใช้
เทคนิคการกรองแบบอิงเนื้อหา
กรณีศึกษาหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี

ธนาวิทย์ รัตน
เกียรติขจร 

31 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะพร้าว
แช่อิ่มอบแห้งในระหว่างการเก็บ 

พราวตา จันทโร 

32 การผลิตวุ้นสวรรค์จากน้ําหวานต้นจาก
ด้วยเชื้อAcetobacter 
xylinumTISTR 975 

มิต ิเจียรพันธุ์ 

33 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุด
ทดลองเพ่ือเพ่ิมทักษะทางการเรียนรู้
เรื่องออปแอมป์และการประยุกต์ใช้
งาน 

มินตรา  
  ตรงต่อการ 

34 ผลของแปูงข้าวกล้องข้าวหอมไชยาต่อ
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก 

รวงนลิน เทพนวล 

35 ผลของจลนพลศาสตร์การอบแห้งต่อ
คุณภาพของมะม่วงเบาอบแห้ง 

วรรณพิชญ์  
  จุลกัลป 

36 การพัฒนาเรือไฟฟูาโซลาร์เซลล์
สําหรับสวนน้ํา 

วิมล พรหมแช่ม 

37 ผลของการแช่เนื้อเงาะในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์และกรดซิตริกต่อ
คุณภาพเงาะ 

สุกัญญา 
   ไหมเครือแก้ว 

38 การผลิตเครื่องดื่มจากเมล็ดทานตะวัน 
 
 
 

สุภาพร  
  อภิรัตนานุสรณ์ 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
39 บทบาทของชุมชนท้องถิ่นกับการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

ศันสนีย์   
  วงศ์สวัสดิ ์  

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. :การประชุมวิชาการชมรม
คณะปฏิบัติงาน อพ.สธ. ครั้งที่ 8 
ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้
เห็น 29-1 ธันวาคม 2560 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี 

40 การจัดการความปลอดภัยทางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ อําเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กนกวรรณ  
  ศรีขวัญ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ 
โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 0.4 
คณะครุศาสตร ์

1 Roles of the Suratthani Market 
Society and the Socialization of 
Tai song Dam Ethnic Group in 
suratthani Province, Thailand  

กฤษณะ ทองแก้ว International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  21-23 
พฤศจิกายน 2560 
 
 
 

2 Nok Pao Island : Tourist 
Attraction and Community-
Based Tourism Products  

ธนุพล ฉันทกูล 

3 Donsak : the Multicultural City 
and the Memory of Community-
Based Tourist Attraction 

วารวิชน ีหวั่นหน ู

4 Model of Lesson Study and 
Open Approach in Healthy 
School  

สุธารัตน์ บุญเลิศ The world Association of Lesson 
Studies International Conference 
2017 มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศ
ญี่ปุุน 24-27 พฤศจิกายน 2560 

5 Effects of Online Medie Training 
integrated with Active Learning 
on the Development of 21st 
Century Skill for Teachers in Koh 
Prangan District Surat Thani 
Province , Thailand  

จิรศักดิ์ แซ่โค้ว Internation Journal of Arts and 
Science (IJAS), Annual 
Multidisciplinary Conference 
University of Freiburg ประเทศ
เยอรมนี 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 
2560 

6 Development of Teacher's 
Behavior on Classroom Learning 
Management with Teaching 

วชิรศรณ์  
  แสงสุวรรณ 

Internation Journal of Arts and 
Science (IJAS), Annual 
Multidisciplinary Conference 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Practice-based Teacher 
Development Model and 
Promotion of English for 
Intergrated Student Through 
Electronic Communication: A 
Case study of Chemistry Teacher 
under the Office of the 
Secondary Education Area, Zone 
11 

University of Freiburg ประเทศ
เยอรมนี 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 
2560 

7 Roles of the Suratthani Market 
Society and the Socialization of 
Tai song Dam Ethnic Group in 
suratthani Province, Thailand  

ดร.กฤษณะ  
  ทองแก้ว 

Advanced Science Letters ปีที่ 24 
ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018)และ 
International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย   

8 Nok Pao Island : Tourist 
Attraction and Community-
Based Tourism Products  

ธนุพล ฉันทกูล 

9 mutants Man with learning 
curriculum  

กฤตกาล ชาร์ลีย์ 
ฑปภูผา 

Conferrnce on Education, 
Psychology and society 22-24 
มกราคม 2561 ณ ประเทศฮ่องกง 

10 insights into Teacher Education 
Curriculum in thailand  

ปารุษยา  
   เกียรติคีรี 

The 4th International 
Conference on Frontiers of 
Educational Technologies 
(ICFET2018) วันที่ 25-27 มิ.ย. 2561 
ณ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 

11 Effect of E-learning lesson in 
Basic Translation course for the 
English Pre-Service Teachers 

กนกกานต์  
  กิตติชาติเชาว
ลิต 

The international Conference on 
Future of Education 2018 26-27 
มิถุนายน 2561 ประเทศศรีลังกา 

12 A study of Teaching Methods 
userd by Pre-service English 
Teachers 

นุชนารถ  
  นาคฉายา 

13 Integrating TPCK Process to 
Develop English Learning 
Achievement of Undergraduate 
Students 

สุทธิศิลป์  
   สุขสบาย 

14 Promoting students' motivation 
and Reading Comprehension 

พนาน้อย รอดชู International Journal of Art & 
Sciences (IJAS) International 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

Abillty toward content and 
Language Integrated in EFL 
Classroom 

Conference for Education 10-13 
july 2018 

15 Failure of Research-Based 
Learning Implemention in Basic 
Education 

ผศ.ดร.วัฒนา   
   รัตนพรหม 

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2018 
Internation Conference on 
Education and learning at 
waseda University Tokyo Japan 

คณะนิติศาสตร ์
16 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เศรษฐกิจดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 (The 
Laws of Management  Digital 
Economy in Thailand 4.0) 

ศิวัชทีปต์  
จิรหิรัญธนากร 

นําเสนอบทความวิชาการการประชุม
วิชาการนานาชาติ  The laws ofวันที่ 
14-19  มกราคม 2561 ณ  มหาวิทา
ลัย Dr.Babasaheb Ambedkar  
Marathwada University, 
Aurangabad ประเทศสาธารณรัฐ
อินเดีย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
17 The Production for English final 

Consonants of Thai students  
ศิริรัตน์ ชูพันธฺ 
อรรถพลพิพัฒน์ 

The 8th International 
Conference on Language , 
Innovation, Culture and 
Education-london ประเทศอังกฤษ 

18 Donsak : Local Food Culture in 
Community based Tourist 
Alttraction  

เสน่ห์ บุญกําเนิด International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  21-23 
พฤศจิกายน 2560 

19 Donsak : Local Food Culture in 
Community based Tourist 
Alttraction  

เสน่ห์ บุญกําเนิด Advanced Science Letters ปีที่ 24 
ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018) 
และ 
International Conference on 
Social Sciences and Education 
(ICSSE-2017) Bali word Hotel, 
Bandung ประเทศอินโดนีเซีย  21-23 
พฤศจิกายน 2560 

20 The Role of Local Administration 
in Promoting the Digital 
Economy of Thailand 

ไชยวัฒน์ เผือกคง The Fifth Internationa; 
Conference on Digital Economy : 
Challenges& Opportunities วันที่ 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

16-17 ม.ค. 2561 ประเทศอินเดีย 
คณะวิทยาการจัดการ 
21 Online video in computing 

classes improves thai students' 
English 

เกวลิน อังคณา
นนท์ 

International Conference on 
Education and New 
Development 2018 23-25 june 
2018 Budapest Hungary 

22 The Guideline for the 
Development of Mixed Fertilizer 
Management Function: The Case 
Study of the Banbangkrarem 
Agricultural Group Tachang 
District surat Thani Province 
thailand 

พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 3th bali international conference 
on social science & Humanities 
(ICSSH)  

23 Attitude and Willingness to Pay 
for Restoration and Conservation 
of Fisheries Resources of Ban 
Don Bay in Suratthani Province 

ดร.เบญจวรรณ 
คงขน 

10th International Conference on 
BUSINESS, ECONOMICS AND SOCIAL 
SCIENCES ระหว่างวันท่ี 24 - 25 April 
2018     
 ณ The Jayakarta Lombok Resort, 
Lombok, Indonesia 24 Revisiting the Service Marketing 

Mix: The Case of the Small 
Hotel in Samui, Thailand 

ดร.พิมพ์แพร ศรี
สวัสดิ ์

25 Factor affecting on success and 
failure for roundtable 
sustainable palm oil (RSPO) in 
Thailand: case study in Surat 
thani and Krabi Provinces 

ดร.อนุมาน จัน
ทวงศ์ 

26 An Assessment of Tourism 
Potential in Changkwa 
Community 

นางสาวณัชชารีย์    
ทวีหิรัญรัฐกิจ 

27 Efficacy of Bus Transport Service 
in Kho Samui District Suratthani 
Province 

นางสาวรัตติยา
ภรณ์ รอดสีเสน 

28 The Results of the Ethical 
Guidelines and Self-Regulation 
for Broadcasting of New 
Generation Broadcasters in 
Suratthani Province 

ผศ.บัวผิน โต
ทรัพย์ 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
29 A comparative Study of Indoor 

Radon Concentrations between 
Dwelling and workplaces in the 
ko samui District, surat Thani 
Province, Southern Thailand  

กนกกานต์ ฐิติ
ภรณ์พันธ์ 

ICRRP 2017 19th International 
Conference on Radioactiveity 
and Radiation Protection 19-20 
ตุลาคม 2560 ณ Holiday inn Paris 
Gare Montparnasse, 79-81 
avenue du Maine เมืองปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส 

30 The Growth of Enhalusacoroides 
by effect of zonation and 
annual tide in khungkraben bay, 
Province, Thailand  

ศักดิ์ชัย กรรมราง
กูร 

3th Asian Marine Biology 
Sysmposium 2017 3-5 พ.ย. 2560 

31 The Using of Appropriate Online 
Social Network for Driving Digital 
Economy of Homestay Tourism 
in the South of thailand 

กาญจนา เผือกคง The Fifth Internationa; 
Conference on Digital Economy : 
Challenges& Opportunities วันที่ 
16-17 ม.ค. 2561 ประเทศอินเดีย 

32 Learning to Index in Large-Scale 
Datasets 

นางสาวอมรทิพย์ 
ประยูรวงศ์ 

24th International Conference 
on MultiMedia Modelong (MMM 
2018) and VBS private session 
organized from February 4-7, 
2018 at  Dusit Thani Hotel, 
Bangkok Thailand  

33 Pollen Morphology of Native 
Banana Cultivar (Musa 
acuminata Colla) in surat Thani 
Province 

ปริญญา สุกแก้ว
มณี 

6th Internaltional Conference on 
Biological and Medical Sciences 
(ICBMS2018) 22-24 สิงหาคม 2561 

34 Local Vegetables Traditionally 
Used for Reducing 
Hyperglycemia in Suratthani 
Province Thailand 

อารยา ปราน
ประวิตร 

6th Internaltional Conference on 
Biological and Medical Sciences 
(ICBMS2018) 22-24 สิงหาคม 2561 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
35 Enhancing Tourism Destination 

Standard focusing on waterfalls 
สิญาธร นาคพิน 2018 International Conference 

on Business Management social 
and Sustainable Development 
(BMSS-JAN-2018) ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุุน วันที่ 22-23 มกราคม 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-73603-7_25
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2561 
36 Guidelines for the Tourism 

Safety Management : A Cas 
Study of samui Island, Suratthai 
Province 

กนกวรรณ ศรี
ขวัญ 

2018 International Conference 
on Business Management, Social 
Science and Sustainable 
Development (TARU) 

37 Travelling Behavior of Revisit 
European and Non-European 
Tourists in Samui Island  

ธนาวิทย์ บัวฝูาย 

38 Behavior on Selecting 
Accommodation in thailand of 
Suratthani Rajabhat University 
Students 

เพ็ญวิไล แก้ว
เพชร ชุลีวรรณ 
ปราณีธรรม 

39 Measurement of Tourism 
Intership Attributes in the 23st 
Century 

ศรีสุดา แก้วอํา
รัตน์  
สิญาธร นาคพิน 

40 Loyalty of Low-cost airlines 
passenger is it exiting 

จุฑารัตน์ เหล่า
พราหมณ์ 

The Eighteenth International 
Conference on Knowledge, 
Culture and Change in 
Organization ณ ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี วันที่ 15-16 
มีนาคม 2561 

41 Enhancing Competencies of the 
Personnel in the Tourism and 
Service Industries 

ชุลีวรรณ ปราณี
ธรรม 

42 Service strategies influencing the 
decision3making of local people 
toward low cost airline choices 

ภรณ์พักตรา 
ศักดา 

43 Sustainable tourism 
development guidelines for the 
Sairee community Muang 
District, Chumphon Province 

พงษ์จันทร์ คล้าย
อุดม 

4th International Conference on 
Economics, Business and Social 
Sciences (ICEBSS) ณ กัวลาลัมเปอร์ 
ประเทศมาเลเซีย 18 สิงหาคม 2561 
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บัญชีรายช่ือผลงานวิจัยในกิจกรรมการประชุม/สัมมนา งานวิจัยระดับชุมชนท้องถิ่น  
ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ค่าคะแนน 0.2  
คณะครุศาสตร ์

1 การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ตามแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมการ ประหยัด
ของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดท่าทอง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

กมลทิพย์  
  นวลละออง  

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 2 ผลของการจัดกิจกรรมประกอบ

อาหารที่มีผลต่อ ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
บ้าน หน้าทอง จังหวัดสงขลา  

ณัฐพงศ์  
  สงแก้ว  

3 การใช้ใบงาน“ช่วยน้องเคลียร์”ผ่าน
กลวิธีการอ่านแบบ ร่วมมือ เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางทักษะ การ
อ่าน ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ 
นมัธยมศึกษาปีที่2  

ดุสิตา   
    พุทธศรี  

4 การพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคํา 
มาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา 
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
สะกดคําสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ร.ร.ศึกษา
สงเคราะห์ จ.สุราษฎร์ธานี  

ดารัสนี    
    กลับสต ิ
สุรีรัตน์  
    อักษรกาญจน์ 

5 การศึกษาแนวคิดของนักเรียนเรื่อง 
การหารโดยใช้ วิธีการแบบเปิด 
(Open approach) ของนักเรียน ชั้ 
นประถมศกึษาปีที่4 โรงเรียนนิคม
สร้างตนเอง  

ภูษณิศา  
    เพชรศร  

6 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์งานออกแบบทางศิลปะ 
Learning Design ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่
โมกข์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์

สราวุธ  
       ศิริธรรม  
อ.วิวัฒน์  
      จินดาวงศ ์
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ธานี 
 

7 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสังคม ต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียน วิทยาศาสตร์ ทักษะการ
แก้ปัญหา และเจตคติต่อ 
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยม
ศึกษาปีที่2  

โสภิตา พวงมณี  ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
8 การใช้ทฤษฏี Audio lingual 

method เพ่ือการพัฒนาทักษะการ
ฟัง-พูดภาษาจีนของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

ชยชนน ์  
     โพธิ์ทิพย์ 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

9 ศิลปะเพ่ือสันติภาพและสัจธรรมใน
ปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาส
ภิกขุ 

พิชัย สุขวุ่น การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 
9 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ปริญญาตรี 18 – 19 ตุลาคม 2561 

10 ลักษณะการสอนร่วมวิชาภาษาจีน
ระหว่างครูชาวไทยและครู
อาสาสมัครช่วยสอนชาวจีนที่เป็น
การส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อ
นักเรียนหลักสูตรศิลป์-ภาษาจีน
ของโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ภูมิ พรหมพาหกุล ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
 
 
 

11 การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์แนะนํา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

อมรรัตน์ แซ่กวั่ง 

12 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการใช้คํา
ลักษณนามจีนกลางของนักศึกษา
ชาวไทย : ความแตกต่างระหว่าง
ภาษาและปริชาน 

อมรา อภัยพงศ์ 



 134 Self Assessment Report : 2561 
 

ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
13 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ
ใน การปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท วู้ดเวอร์คควอลิตี้ จํากัด 
จังหวัดกระบี่ 

กมลชนก อบอุ่น 
บุญฤกษ์ บุญคง 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
 
 
 
 

14 แรงจูงใจในการทํางานที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
โรงแรมไอยรา บีช โฮเต็ล แอนด์ 
พลาซ่า อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

กรรณิการ์  
      สังข์ทอง 
ปลื้มใจ ไพจิตร 

15 ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญและกา
ลังใจในการปฏิบัติงานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานเทศบาลเมืองดอนสัก 
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กิดาการ  
   นิคมประศาสน์ 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

16 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิต
ในการทํางานกับความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานบริษัทสิริสิน
กรุ๊ป จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

ขวัญฤทัย โอชุม 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

17 ความผูกพันต่อองค์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
พนังงานบริษัท วู้ดเวอร์คควอลิตี้ 
จํากัด อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 

ชุติมา เทพณรงค์ 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

18 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตําบลวัดประดู่ อําเภอ
เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดารัตน์ อินทราณี 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

19 การศึกษาโซ่คุณค่าและการจัดการ
ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวไร่ ในพ้ืนที่ ตําบลเลม็ด อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ธีราวรรณ  
   จันทร์แสง 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 1-2 
ธันวาคม 2561 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

20 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์กรกับคุณภาพชีวิตการทํางาน
ของพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผกามาส  
       เพชรเล็ก 
ธนายุ ภู่วิทยาธร 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

21 ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ซีอาร์ซี ไทวัสดุจํากัด (สาขาสุ
ราษฎร์ธานี) 

ลักษณ์คณา  
    หมิดยี 
นินธนา  
    เอ่ียมสะอาด 

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 22 วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อความ

ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานห้าง
หุ้นส่วนจํากัด โรงกระเบื้องวินัย 
ตําบลน้ําจืด อําเภอกระบุรี จังหวัด
ระนอง 

อาทิยา  
    หลานหลงส้า 
สงบ สิงสันจิตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
23 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ออนไลน์การท่องเที่ยวโดยชุมชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กาญจนา เผือกคง ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 

24 การศึกษาสภาพการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองพันธุ์แดงสุราษฎร์ธานี ใน
เขตอําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

จิรวัฒน์ มาลา 

25 การเจริญเติบโตของไรแดง (Moina 
macrocopa) ที่เลี้ยงด้วยสาหร่ายขนาด
เล็กและยสีต ์

ชมพูนุท ชัยรัตนะ 

26 การแปลงเพศปลาหมอไทย 
(Anabas testudineus) ให้เป็น
เพศเมียด้วยสารละลายกวาวเครือ
ขาว (Pueraria candollei) 

ณัฐพล เมฆแดง 

27 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพ่ือ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน อําเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ดลลักษณ์ 
   พงษ์พานิช 

28 การศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการ
ผลิตกะละแมผงสําเร็จรูป 

พราวตา จันทโร 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

 
 

29 การเปรียบเทียบผลการยับยั้งเชื้อ 
Staphylococcus aureus ของโฟ
มล้างมือผสมสารสกัดจากฟักแม้วและโฟ
มล้างมือไม่ผสมสารสกัดจากฟักแม้วใน
พนักงานขายอาหารที่มหาวิทยาลยัราช
ภัฏสรุาษฎร์ธาน ี

รัชกร ฮ่งกุล ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราษฎร์ธานวีิจัย ครั้งที่ 14 
“นวัตกรรมการวิจัยแบบสหวิทยาการ” 
13–14 ธันวาคม 2561 
 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 30 ประสิทธิผลของเจลปุดสาหรับลด

ไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าท้อง 
วรรณพิชญ์  
   จุลกัลป 

31 การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ของต้นหยาดน้ําค้าง (Drosera sp.) 
ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

ปริญญา  
    สุกแก้วมณี 

32 ประสิทธิผลของการใช้แผ่นครอบ
เตาแก๊สจากต้นธูปฤาษีในการดูด
ซับคราบน้ํามัน 

ศันสนีย์ วงศ์ชนะ 

33 การศึกษาตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของนักเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
ประสงค์ อําเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ 

สมพงษ์ ยิ่งเมือง 

34 รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สมพงษ์ ยิ่งเมือง 

35 ศึกษาสภาพแวดล้อมใกล้ผิวดิน 
ด้วยวิธีการสํารวจสภาพต้านทาน
ไฟฟูา ในพ้ืนที่ตําบลทุ่งเตา อําเภอ
บ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี 

สิริพร อังกูรรัตน์ 
อุยสุย 

36 การพัฒนาชุดฝึกอบรมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เรื่องการเลี้ยงเป็ด
และการผลิตไข่เค็มไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

โสภณ บุญล้ํา 

37 การผลิตน้ํานมข้าวกล้องหอมหมัก
เสริมอินนูลิน 

อุราภรณ์   
    เรืองวัชรินทร์ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ค่าคะแนน 0.4 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

คณะครุศาสตร ์
38 How to teach Thai music to 

international? 
กฤตกาล  ชาร์ลีย์  
ฑปภูผา 

Hong Kong International 
Conference on Education, 
Psychology and Society (HKICEPS) 
ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ระหว่างวันที่ 
18-20 ธันวาคม 2561 

คณะวิทยาการจัดการ 
39 Logistecs Service Provider 

Capability of Entrepreneurs 
Ramps Palm oil in Suratthani 
Province, Thailand 

นิตย์  หทัยวสีวงศ์ 26th International Conference on 
Innovations through Research 
Developments in Social Sciences, 
Humanities and Management 
Studies (IRDSSH) ณ Leisure Inn 
Hotel Le Shu Shanghai ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 
24-25 พฤศจิกายน 2561 

40 Supplier Selection in Thai 
Automotive Industry 

บุญฤกษ์  บุญคง 

41 The Managing of Ecotourism 
Community Participation in 
Tumbon Bo san Tup Pud 
district’s PhangNga province 

พงศกร  ศยามล International Academic Conference 
on Transport, Logistics, Tourism 
and Sport Science in Vienna, 
Austria 2018 (IAC-TLTS in Vienna 
2018) ณ กรุงเวียงนา ประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 23-24 
พฤศจิกายน 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
42 Effect of Control Measures on 

the Transmission Model of 
Nipah Virus Disease 

อัญชุลี ณ ตะกั่ว
ทุ่ง 

Internaltional Conference on 
Algebra and Geometry 14-15 
December 2018 Maritime Park and 
Spa Resort, Krabi, Thailand 43 Sensitivity Analysis of Hand 

Foot Mouth Disease Model 
with Public Health Resources 

สุรพล เนาวรัตน์ 

44 Performance of 2-stage 
Darrieus-Savonius rotors in 
wind turbines at low speed. 

ชัยนุสนธ์ เกษตร
พงศ์ศาล 

The 5th Rajabhat University National & 
International Research and Academic 
Conference (RUNIRAC V) 2-5 December 
2018, Phetchaburi Rajbhat University, 
Phetchaburi, Thailand  

45 Performance of 2-stage 
Savonius wind turbines at low 

ชัยนุสนธ์ เกษตร
พงศ์ศาล 

7th International Conference on 
Sustainable Eneegy and Environment 
(SEE 2018) : Techmology & Innovation 
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ล าดับ 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ 
ชื่อ-นามสกุล 

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่น าไปตีพิมพ์
เผยแพร่ 

speed. for Global Energy Revolution 28-30 
November 2018, Bangkok, Thailand 

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว 
46 Development of sustainabile 

ecotourism routes 
สิญาธร  นาคพิน 
จีรติ  พูนเอียด 

บรรยาย งานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ conference proceedings 
the 1 st International Conference in 
Tourism Business and Social 
Sciences "A changing world and 
business adaptation" 30 พ.ย.61 

47 Traps of communities based 
tourism in thailand 

สิญาธร  นาคพิน 
เบญญา  
     จริยวจิิตร 
นางเสาวดี  ศรีฟูา 

48 Developing a New Tourist 
Attraction Based on Thailand 
Tourism Standard Guideline 

เกสสิณี   
  ตรีพงศ์พันธุ์ 

International Academic Conference 
on Transport, Logistics, Tourism 
and Sport Science in Vienna, 
Austria 2018 (IAC-TLTS in Vienna 
2018) ณ กรุงเวียงนา ประเทศสาธารณรัฐ
ออสเตรีย ระหว่างวันที่ 23-24 
พฤศจิกายน 2561 

49 The Context of Community 
based Ecotourism : A Case 
Study of Ban Song 
Community, Wiang Sa District, 
Suratthani Province, Thailand 

เบญญา   
    จริยวิจิตร 
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บัญชีรายช่ือโครงการวิจัยที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายการวิจัยในประเทศและหรือต่างประเทศ 

 

ล าดับ ชื่อโครงการ นักวิจัย งบประมาณ  เครือข่ายการวิจัย 
คณะวิทยาการจัดการ 

1 แนวทางการส่งเสริมการปลูก และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับข้าวหอม
ไชยาพันธ์พื้นเมือง ในอําเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ดร.วริศรา  
สมเกียรติกุล 

242,800  โครงการความ
ร่วมมือ สกว.-มรส. 

2 การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การตลาดและการสร้างตราสินค้า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
ผู้ประกอบการในโครงการเมือง
สมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ  
สุวรรณทิพย์  
ดร.ทัศนาวดี แก้วสนิท 

476,960  สวก. 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ด้านยุทฑธปกรณ์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของกองทัพและการปูองกัน
ประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 งบประมาณ 2,490,000 
บาท ดําเนินการ 18.75% 

ผศ.ดร.ฐิติพงศ์  
เครือหงส์ 

132,800  กองทัพบก 

2 โครงการอนุรักษ์เทียนสิรินธร 
บริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนรัชชประภา 
อุทยานแห่งชาติเขาสก โดยการ
ขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ   

ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา  
นางสาวกิตติมา คงทน 

614,954.33  การไฟฟูา 
เขื่อนรัชชประภา 

3 การประเมินการใช้ประโยชน์ 
ผลลัพธ์ และผลกระทบเบื้องต้น 
จากงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการ
ความร่วมมือ สกว.-มรส. 

ผศ.อภิชาติ  
พัฒนวิริยะพิศาล 
ผศ.ดร.สุกัญญา  
ไหมเครือแก้ว 
นางสาวชิโนรส  
ละอองวรรณ 
นายศุภชัย ดําคํา 
นายศิโรจน์ พิมาน   
ผศ.ดร.นันทวรรณ  
ช่างคิด 
ผศ.ทรงศรี ชํานาญกิจ 

424,800  โครงการความ
ร่วมมือ สกว.-มรส. 

 
 


