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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ท าการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รบัทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อ
การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ านวน 21 คน 
จาก 21 โครงการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คนที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรม โดยใช้รูปแบบการพัฒนา
นักวิจัย 3 ระยะคือ 1) ระยะต้นน้ า เป็นการพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหาการวิจัยเพื่อพัฒนาไปสู่การสร้าง
โจทย์วิจัยเพื่อพฒันาสู่ข้อเสนอโครงการวิจัยสมบูรณ์ 2) ระยะกลางน้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการ
วิจัยเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ3) ระยะปลายน้ า คือ 
เป็นระยะที่สนับสนุนให้นักวิจัยเผยแพร่ผลการวิจัย โดยกระบวนการการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 3 ครั้ง พบว่า 
ปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ
ของนักวิจัย ความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัย การมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัย การมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ในการท าวิจัย การได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย และการจัดสรรเวลาในการท าวิจัย เง่ือนไขความส าเร็จ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการท าวิจัยของบุคลากรในหน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการท าวิจัยไปในทางที่ถูกต้อง  ความเป็นอิสระทางความคิดของนักวิจัยและ
มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ และปัญหาและอุปสรรคได้แก่ นักวิจัยแต่ละคนจะมีภาระงานประจ ามาก จึงท า
ให้การด าเนินงานตามแผนงานวิจัยเกิดความลา่ช้าจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ บางโครงการวิจัยจึงมกีารขยายระยะเวลา
ท าการวิจัย 
ค าส าคญั :  นักวิจัยรุ่นใหม,่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 

Abstract 
This research has an objective to extract the lessons learned concerning the management 

model on the development of RMUTR new researchers for. Key Informants are composed of 
lecturers and researchers who benefit from the research grant under Research Project for the 
development of RMUTR socially-engaged researchers for the fiscal year 2015, which comprises 21 
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researchers and 21 research projects by purposive sampling. Three modes of the researchers’ 
development are undertaken: 1) upstream stage: develop the researchers so that they are capable 
to identify the problem and formulate it to the project proposal, 2) mainstream stage: follow up 
the researchers throughout the process so as to understand the problems and obstacles 
encountered in conducting the research and to find the common solutions, 3) downstream stage: 
encourage the researchers to publish their research outcome through 3 practical trainings are as 
follows; Factors facilitating the success consist of knowledge, comprehension, skills, researchers’ 
attitude, strength of research networks, ambiance equipped with facilities to conveniently conduct 
the research, contribution of the received research budget, time management for conducting the 
research. Conditions of success consist of organization’s executives who realize the importance and 
give full support to the research projects conducted by the personnel in the relevant organizations 
at all levels, evolution of the concepts in conducting researches towards more correct and liberal 
ways, as well as acquisition of sufficient financial support. And problems and obstacles come from 
the fact that each researcher has many workloads from their regular responsibility. This results in 
the delay in conducting research in accordance with the research plan which was set. As a 
consequence, some of the research projects requested for the extension of research time limit. 
Keywords: New Researcher Rajamangala University of Technology Rattanakosin 
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1. บทน า           
 การวิจัยมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการเป็นทุนทางปัญญาของประเทศ รวมถึงเป็นกลไกส าคัญในการที่จะ
ขับเคลื่อนสังคมในระบบเศรษฐกิจ และสังคมบนพื้นฐานความรู้  การที่จะท าให้ระบบการวิจัยและพัฒนามีความ
แข็งแกร่งนั้น นอกจากจะต้องมีความพร้อมในด้านการจัดการทรัพยากรการวิจัยที่เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นระบบ
งบประมาณ การบริหารจัดการระบบวิจัยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การก าหนดกรอบนโยบายและทิศทางการ
วิจัย ตลอดจนแผนงาน และกรอบการวิจัยที่จะมุ่งเน้นให้เห็นผลชัดเจนตามศักยภาพความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 
และสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติแล้ว บุคลากรทางการวิจัยโดยเฉพาะ “นักวิจัย”ก็เป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ระบบการวิจัยขององค์กรสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง และสามารถน าผลงานวิจัย
นั้นๆ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงตามแนวทางยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย เนื่องจากการวิจัยจะน าไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิชาการ การเรียนการสอน 
และการบริการวิชาการแก่สังคม สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะหน่วยงานที่มี
ภารกิจมุ่งการสร้างสรรค์งานวิจัย พร้อมเผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
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มหาวิทยาลัยให้มีการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ 
และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในด้านการท าวิจัยที่มีคุณภาพ  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
เริ่มต้นการท าวิจัย ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ หรือสิ่งที่จะ
ได้รับจากการท างานวิจัย การเริ่มต้นการท าวิจัยตั้งแต่การสร้างโจทย์วิจัย การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย การ
ด าเนินการวิจัย จนถึงกระบวนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และอื่นๆจึงได้จัดให้มีโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัย
หน้าใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ที่ยังไม่เคยท าวิจัยหรือเคยท าบ้างแต่ยังขาดความรู้ ความเช่ียวชาญในหัวข้อของการวิจัย เช่น ความหมาย
ของการวิจัย การตั้งโจทย์ค าถามวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การใช้สถิติเพื่อวิจัย การสรุปผลการวิจัย การ
น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น ให้เป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการวิจัยในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง และสามารถด าเนินการวิจัยได้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ผ่านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม จึงควรน าเสนอผลการถอดบทเรียนรูปแบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย  

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ได้มาจากการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 21 คน จาก 21 โครงการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นวิทยากรในโครงการอบรม จ านวน 3 คน โดยมีขั้นตอน
การด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ       
 ระยะที่ 1 ระยะต้นน้ า เป็นขั้นตอนของการพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหาการวิจัย แล้วพัฒนาไปสู่การ
สร้างโจทย์วิจัย พร้อมทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยสู่ข้อเสนอโครงการวิจัยสมบูรณ์ ใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work 
Shop) ผ่านกิจกรรม คือ ให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติการจริงเพื่อให้เข้าใจในเรื่องนั้นโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิจัย แล้วนักวิจัยปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากการอบรม ผู้ทรงคุณวุฒิจะท าการ
วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยนั้น ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ระยะที่ 2 ระยะกลางน้ า การดูแลติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัย โดยให้นักวิจัยด าเนินการรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย พร้อมรายงานปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงานวิจัย เพื่อทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558  ณ เพชร
ริมธารรีสอร์ท อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการประเมินผล
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โดยผู้ทรงคุณวุฒิ          
 ระยะที่ 3 ระยะปลายน้ า เป็นการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการน าเสนอผลการวิจัย
ในโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแบคคัสโฮม รีสอร์ท อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส่งเสริม
สนับสนุนให้นักวิจัยที่ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นท าการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่างๆ   
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ได้บันทึก
ไว้ ท าการวิเคราะห์ตามประเด็นที่ตั้งไว้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
3. ผลการวิจัยและวิจารณ์  

1.  รูปแบบการด าเนินการเพ่ือการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  

มีรูปแบบการด าเนินการ ใน 3 ระยะ เพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการวิจัย และสามารถด าเนินการวิจัยได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดังนี ้

1)  ระยะต้นน้ า เป็นการพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหาการวิจัยแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย 
พร้อมท้ังสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านการจัดโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่น
ใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 มกราคม  2558 ณ โรงแรม
โกลเด้น บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยหน้าใหม่ในมหาวิทยาลัย
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัย เพิ่มขึ้น และเพื่อให้นักวิจัยหน้าใหม่ 
สามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 คน 
จากโครงการวิจัยทั้งสิ้น 20 โครงการโดยกิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย และการฝึกปฏิบัติ ดังนี้ การ
บรรยาย เรื่อง 1) ความส าคัญของการวิจัยกับความก้าวหน้าในสายอาชีพอาจารย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการด าเนินการวิจัยในการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยการวิจัย 2) เทคนิคการพัฒนาโจทย์วิจัย 
และการก าหนดเรื่องวิจัยให้น่าสนใจ  การฝึกปฏิบัติ เรื่อง 1) การพัฒนาช่ือโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขต
โครงการวิจัยและการเขียนประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 2) วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยที่เหมาะสมและนักวิจัยน าเสนอแนวคิดของโครงการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย 
เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์ 

2)  ระยะกลางน้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผ่านโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ เพชรริมธารรีสอร์ท อ าเภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่และติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 คน จากโครงการวิจัยทั้งสิ้น 18 โครงการ
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เนื่องจากมีการยกเลิกโครงการวิจัย 2 โครงการ โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1. นักวิจัยน าเสนอรายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนท้ังสิ้น 12 โครงการ และการบรรยาย เรื่อง หลักการเขียนรายงานการวิจัย 

3)  ระยะปลายน้ า คือ เป็นระยะที่สนับสนุนให้นักวิจัยท าการเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง ผ่าน
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
4 - 5 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแบคคัสโฮม รีสอร์ท อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้หลักการเขียนรายงานวิจัยและแก้ไขปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัย เพื่อติดตามการด าเนินงาน
วิจัยของนักวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยเพื่อทราบ
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12 
คน จากโครงการวิจัยทั้งสิ้น 17 โครงการเนื่องจากมีการยกเลิกโครงการวิจัยเพิ่มอีก 1 โครงการจากเดิม 18 โครงการ 
โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย  นักวิจัยน าเสนอรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนทั้งสิ้น 
12 โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปรับแก้ไขในการเขียนรายงานวิจัย และการสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากหลักสูตร
การอบรมร่วมกัน รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยท าการเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง ผ่านงานประชุม
วิชาการที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 2. บทเรียนการบริหารจัดการด้านการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

2.1 ปัจจัย เง่ือนไขความส าเร็จการบริหารจัดการการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
ปัจจัยน าเข้า (Input) 
1. การพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

(1) การจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2558 ในกลุ่มเรื่องนักวิจัยรุ่นใหม่  

การจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2558 ในกลุ่มเรื่องนักวิจัยรุ่นใหม่จ านวน 21 โครงการ 
จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ดังน้ี 
1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่

- การออกแบบอินเตอร์เฟสเว็บไซต์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- การเรียนรู้สังคมคาร์บอนต่ าผ่านสื่ออินโฟ
กราฟฟิก : กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ศาลายา 
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

2. คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 6 โครงการได้แก่ 
- ก า ร พั ฒ น า แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บั ญ ชี บ น

โทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในเขตอ าเภอบาง
เลน 

- ความคิดเห็นของสถานประกอบการต่อความ
พร้อมและทักษะบัณฑิตที่พึ งประสงค์ ในบริบท
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

- พัฒนาแอพพลิเคช่ันบนแอนดรอยด์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ด้วยเทคนิคการตลาดผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

- ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

- พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึ กษาระดับปริญญาตรี  คณะบริหารธุ รกิ จ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- พฤติกรรมการซื้อสินค้าในย่านเยาวราช ของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีใช้ภาษาจีนกลางในการสื่อสาร 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

- การพัฒนาระบบควบคุมการตรวจคลื่นไฟฟ้า
กล้ามเนื้อเพื่อใช้เป็นระบบป้อนกลับทางชีวภาพ
ส าหรับอุปกรณ์กายภาพบ าบัด 

- การศึกษาพฤติกรรมการวิบัติของมวลหินรอบ
อุโมงค์ภายใต้ขั้นตอนการขุดโดยวิธี เอลิเมนต์ฟรีกา
เลอร์กิ้น 
4. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาจีนกลางในชีวิตประจ าวันส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

- การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เรื่องอักษรคันจิช้ันต้น 
5. คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
จ านวน 1 โครงการ ได้แก ่

- คุณภาพการบริการของโรงแรมในภาคตะวันตก 
6. หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ จ านวน 5 โครงการ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
แบบสอบถามออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ 

- ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
รัตนโกสินทร์ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

- คดีปกครองที่ เ กี่ ย วข้ องกับการผิดสัญญา
ทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

(2) การก าหนดเง่ือนไขการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ในกลุ่มเรื่องนักวิจัยรุ่นใหม่ 

( 2 .1 )  หั วหน้ า โครงการวิ จั ยผู้ ไ ด้ รั บทุนภายใต้
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทุกโครงการ
จะต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย จ านวน 3 ครั้ง 
(2.2) ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจยัไมส่ามารถเข้าร่วม
โครงการอบรมได้ จะต้องมอบหมายให้ผู้ร่วมวิจัยหรือ
ผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง 
(2.3) ประวัติการเข้าร่วมโครงการอบรมจะถูกน าไปใช้
ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ
ต่อไป 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนการ
จัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย 

(3.1) ระบบการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน
คณะอนุกรรมการวิจัย 
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

(3 .2 )  การพิจารณาข้อ เสนอโครงการวิจัย โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกับทีมวิทยากร 
เพื่อความเข้าใจตรงกันในขณะอบรม 

(4) ติดตามผลการเข้าร่วมในกิจกรรมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย 

(4.1) มีการติดตามให้นักวิจัยเข้ารว่มการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ ท้ัง 3 ครั้ง 
(4.2) มีระบบการตดิตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน
วิจัยของนักวิจัย 

 
2. การวางแผนและการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งก่อนวิจัย ระหว่างวิจัย และหลัง

วิจัย 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
1.ก่อนการวิจัย 

โครงการการปฐมนิเทศนักวิจัยผู้ได้รับทุนอุดหนุน
งานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2558 จากทุกแหล่งทุน 

 
มีการปฐมนิเทศนักวิจัยผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย
ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
การด าเนินงานวิจัย สามารถวางแผนการด าเนินการ
วิจัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามตามแผนงานวิจัยที่
วางไว้ และการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
นักวิจัย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องต่างๆแก่นักวิจัย
ด้วยเพื่อรับทราบเง่ือนไขในสัญญารับทุน ก าหนดการ
ที่ส าคัญ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการวิจัย 

2.ระหว่างการวิจัย 
2.1 การจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ใน 

3 ระยะ  
2.2 การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย 
2.3 การเบิกจ่ายงบประมาณวิจัยเป็นงวดเงิน  

 

 
2.1.1 มีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน 
3 ระยะ คือ  

ระยะที่  1 การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ 

ระยะที่ 2 การน าเสนอความกา้วหน้าของการ
ด าเนินโครงการวิจัย  

และระยะที่ 3 การน าเสนอผลการวิจัย สรุป
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

ผลการวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ 
2.2.1 นักวิจั ยทุกโครงการจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยผ่านสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เพื่อน าส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะก่อนการจัดโครงการอบรม 
2.3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณวิจัยประจ างวดเงิน 
นักวิจัยจะต้องท าการรายงานความก้าวหน้าและเข้า
ร่วมน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัยงวดต่อไปได้ 

3.หลังการวิจัย 
 

1. การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน 8 โครงการ  
2. การด าเนินการขอขยายเวลาโครงการวิจัยจ านวน 9 
โครงการ 
3. การยกเลิกโครงการวิจัย จ านวน 3 โครงการ 
4.การน าผลงานวิจัย ไปตีพิมพ์  เผยแพร่  มีการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย ไม่ว่า
จะเป็น การประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ 
วารสารวิจัย ท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

3. หัวหน้าโครงการวิจยั (มีศักยภาพ จริยธรรม วินัย) 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
(1) คุณสมบัติ ประสบการณ์ด้านการวิจัยของหัวหน้า
โครงการวิจัย 
(2) ประวัติด้านการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอก 

พิจารณาศักยภาพนักวิจัยตามประวัตินักวิจัย ไม่ว่าจะ
เป็น การศึกษา สาขาความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย  

4. งบประมาณสนับสนุนเพื่อการบริหารจดัการการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

(1) มีการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภททุนนักวิจัย
รุ่นใหม่  

1. งบประมาณที่มีการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัย
ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ จ านวน 20 โครงการ เป็น
งบประมาณทั้งสิ้น 932,000 บาท  2. ยกเลิกโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ เป็นเ งินงบประมาณทั้งสิ้น 
250,000 บาท 
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5. การสนับสนุน ข้อมลูสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบตัิการ ยานพาหนะ สถานท่ี 
ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะ สถานที่ 
และอื่นๆ ตามที่นักวิจัยประสานมา 

(1) ด าเนินการตามที่นักวิจยัประสาน 
(2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีห้องสมุดงานวิจัย และ
ระบบสบืค้นงานวิจัยไว้ให้บริการแก่นักวิจัย 

6. ระบบการเงินการคลัง 
ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

มีการบริหารจัดการโดย กองคลัง ของมหาวิทยาลัย แต่
ทั้ งนี้ นั ก วิ จั ย จะต้ อ งด า เนิ นการภาย ใต้ ร ะ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553  

โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยทุก
โครงการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
เพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553ซึ่งบริหารจัดการโดย กองคลัง 

7. ระบบสารสนเทศ 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 
(1)สถาบันวิจัยและพัฒนา มรีะบบสารสนเทศในการ
บริหารจดัการงานวิจัย 
(2) ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก 

(1.1) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
(1.2) ระบบติดตามการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร ่
(2.1) ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Project Management: NRPM) 
(2.2) ระบบบรหิารจดัการงานวิจัยแห่งชาติ (National 
Research Management System: NRMS) 

 
ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process) 
1. การบริหารนักวิจยั (ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า) 

ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

1.ระยะต้นน้ า เป็นการพัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหา
ปัญหาการวิจัยแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย พร้อม
ทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยสู่การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัย ใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1  
 

โ ค ร งก า ร วิ จั ย เ พื่ อ ก า รพัฒนานั ก วิ จั ย รุ่ น ให ม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 
1 จัดขึ้นระหว่างวันที่  15-16 มกราคม  2558 ณ 
โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย
หน้าใหม่ในมหาวิทยาลัยเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่
สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายด้านการวิจัย เพิ่มขึ้น 
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ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

และเพื่อให้นักวิจัยหน้าใหม่ สามารถพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ 

2. ระยะกลางน้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจัยระหว่าง
ด าเนินการวิจัยเพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการ
ด าเนินการดังนี ้
(2.1) ติดตามให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าตาม
ก าหนดเวลา ได้แก ่
- การรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 (การอบรมครั้งที่ 2 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี7 - 8 พฤษภาคม  2558) 
- การรายงานความก้าวหน้า ครั้งท่ี 2 (การอบรมครั้งที่ 3 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 4 - 5 สิงหาคม 2558) 
(2.2) ติดตามให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้า 
(2.3) สนับสนุนให้นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยทุกครั้ง 
(2.4) การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย 
ส าหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาได้
มีระเบียบในการเบิกจ่ายเงินงวดของการวิจัย โดย
หัวหน้าโครงการวิจัยจะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในแต่ละงวดเงินได้นั้น นักวิจัยจะต้องท าการ
รายงานความก้าวหน้าของการวิจัยก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ ดังนี้ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 
นักวิจัยจะต้องด าเนินการรายงานความก้าวหน้าของ
งานวิจัย ตั้งแต่ บทที่ 1-3 และการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 
นักวิจัยจะต้องด าเนินการรายงานความก้าวหน้า 5 บท 
ให้ เ รี ยบร้อยก่อนการเบิกจ่ าย จะท า ให้ทราบถึ ง
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยของแต่ละโครงการ 

(2.1) นักวิจัยได้รายงานความกา้วหน้าในการ
ด าเนินการวิจยั 
(2.2) นักวิจัยได้แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการวิจัย และได้รับข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 
(2.3) จากการที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนท าให้นักวิจัย
ภายใต้แผนงานสามารถน าความรู้ต่างๆ มาปรับการ
ด าเนินการวิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการวิจัยได้
ต่อเนื่อง 
(2.4) การเข้าร่วมอบรมในแต่ละครั้ง ก็เป็นการกระตุ้น
ให้นักวิจัยต้องด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามช่วง
ระยะเวลา เพราะในการประชุมกลุ่มแต่ละครั้งนักวิจัย
จะต้องด าเนินการน าเสนอสิ่งที่นักวิจัยได้ด าเนินการไป
แล้ว เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน า และให้นักวิจัย
น าไปปรับแก้ไขงานวิจัยของตนให้เสร็จครบถ้ วน
สมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

3.ระยะปลายน้ า คือ เป็นระยะที่สนับสนุนให้นักวิจัยท า
การเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเอง  

ปัจจุบันนักวิจัยผู้ได้รับทุนอยู่ระหว่างเตรียมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
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2. การบริหารงานวิจยั 
ลักษณะ/ วิธีการบริหารจัดการ ผลการบริหารจัดการ 

(1) ติดตามการด าเนินงานวิจัยในทุกโครงการ 
(2) มีโครงการวิจัยบางส่วน ไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนงานที่วางไว้  จึ งต้องมีการขยายเวลาในการ
ด าเนินงานวิจัย 

(1.1) นักวิจัยรายงานความก้าวหนา้ทุกครั้ง 
(1.2) นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ทุกครั้ง 

ปัญหาและอุปสรรค  พบว่า 
1. นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานต่างวิทยาเขต จึงท าให้การติดตามการด าเนิน

โครงการวิจัยในแต่ละโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้า  
2. นักวิจัยแต่ละคนจะมีภาระงานประจ ามาก จึงท าให้การด าเนินงานตามแผนงานวิจัยเกิดความ

ล่าช้าจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ จึงท าให้การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยมายังผู้รับผิดชอบแผนงานเกิด
ความล่าช้าตามไปด้วย 

3. การน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนด
ระยะเวลาของการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในสัญญา ซึ่งเมื่อ
ใกล้ครบก าหนด นักวิจัยมักจะละเลยการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ให้ทันต่อระยะเวลาที่ก าหนด 
 
4. สรุปผลและอภิปรายผล  
 ปัจจัย เงื่อนไขความส าเร็จการบริหารจัดการการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
และปัจจัยด้านกระบวนการ ดังนี้ 

1.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย  
1.1.1 การมีกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ของ

มหาวิทยาลัย และการจัดสรรทุนทุนอุดหนุนงานวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2558 ในกลุ่มเรื่องนักวิจัยรุ่นใหม่ อย่างเป็น
ระบบและพิจารณาในขั้นตอนกระบวนการของคณะอนุกรรมการวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเข้าร่วมเป็นคณะวิทยากร จน
ได้จ านวนโครงการวิจัยทั้งสิ้น 21 โครงการ จากคณะและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งมีการก าหนดเงื่อนไขการรับทุนอุดหนุน โดยหัวหน้าโครงการวิจัยผู้ได้รบัทุนภายใต้
โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทุกโครงการจะต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย จ านวน 
3 ครั้ง ในกรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมได้ จะต้องมอบหมายให้ผู้ร่วมวิจัยหรือผู้แทนเข้า
ร่วมการประชุมทุกครั้ง และประวัติการเข้าร่วมโครงการอบรมจะถูกน าไปใช้ในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยใน
ปีงบประมาณต่อไป และการติดตามการรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยของนักวิจัย 

1.1.2 มีการวางแผนและการเตรียมความพร้อมของนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งก่อนวิจัย ระหว่างวิจัย  และ
หลังวิจัยประกอบด้วย 
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1.ก่อนการวิจัยมีการปฐมนิเทศนักวิจัยผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัย สามารถวางแผนการด าเนินการวิจัยได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามตามแผนงานวิจัย
ที่วางไว้ และการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องต่างๆแก่นักวิจัยด้วยเพื่อ
รับทราบเง่ือนไขในสัญญารับทุน ก าหนดการที่ส าคัญ ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินโครงการวิจัย 

2. ระหว่างการวิจัยมีโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใน 3 ระยะ คือระยะที่ 1 
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ ระยะที่ 2 การน าเสนอความก้าวหน้าของการ
ด าเนินโครงการวิจัย และระยะที่ 3 การน าเสนอผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย และการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ทั้งนี้
นักวิจัยทุกโครงการจะต้องรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อน าส่งไปยัง
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะก่อนการจัดโครงการอบรมเมื่อนักวิจัยท าการรายงานความก้าวหน้าและเข้า
ร่วมน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัยต่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
วิจัยงวดต่อไปได้ 

3. หลังการวิจัยสรุปการด าเนินการของกลุ่มตวัอย่างได้ดงันี้ การส่งรายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์
จ านวน 8 โครงการ การด าเนินการขอขยายเวลาโครงการวิจัยจ านวน 9 โครงการ การยกเลิกโครงการวิจัย จ านวน 3 
โครงการ ท้ังนี้ทุกโครงการอยู่ระหว่างเตรียมการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ เผยแพร่ 

1.1.3 หัวหน้าโครงการวิจัย พิจารณาศักยภาพนักวิจัยตามประวัตินักวิจัย ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา 
สาขาความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

1.1.4 งบประมาณสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการการพัฒนานักวิจยัรุ่นใหม่จ านวน 20 โครงการ 
เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 932,000 บาท และยกเลิกโครงการ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทัง้สิ้น 250,000 
บาท 

1.1.5 การสนับสนุน ข้อมูลสารสนเทศ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ยานพาหนะ สถานที่
ด าเนินการตามที่นักวิจัยประสานและสถาบันวิจัยและพัฒนา มีห้องสมุดงานวิจัย และระบบสืบค้นงานวิจัยไว้ให้บริการ
แก่นักวิจัย 

1.1.6 ระบบการเงินการคลังโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยทุกโครงการปฏิบัติ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553ซึ่ง
บริหารจัดการโดย กองคลังของมหาวิทยาลัย 

1.1.7 ระบบสารสนเทศสถาบันวิจัยและพัฒนา มีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัย
ภายใน และระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ 
(National Research Management System: NRMS) 

1.2 ปัจจัยดา้นกระบวนการ (Process) 
1.2.1 มีกระบวนการบริหารนักวิจัย แบ่งเป็นระยะต่าง ๆ 3 ระยะ ได้แก่ 1.ระยะต้นน้ า เป็นการ

พัฒนานักวิจัยให้สามารถค้นหาปัญหาการวิจัยแล้วพัฒนาไปสู่การสร้างโจทย์วิจัย พร้อมทั้งสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยสู่
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การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ใช้วิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 -16 มกราคม 2558 ณ 
โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  2.ระยะกลางน้ า เป็นการดูแลติดตามนักวิจัยระหว่างด าเนินการวิจัยเพื่อ
ทราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการวิจัย และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมีการด าเนินการ ดังนี้ (2.1) ติดตาม
ให้นักวิจัยรายงานความก้าวหน้าตามก าหนดเวลา ได้แก่การรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 (การอบรมครั้งที่ 2 จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 7 - 8 พฤษภาคม 2558) และการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (การอบรมครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
4 - 5 สิงหาคม 2558) การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย ส าหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้มีระเบียบในการเบิกจ่ายเงินงวดของการวิจัย โดยหัวหน้าโครงการวิจัยจะสามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณในแต่ละงวดเงินได้นั้น นักวิจัยจะต้องท าการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยก่อน จึงจะสามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ ดังนี้ การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 นักวิจัยจะต้องด าเนินการรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ตั้งแต่ 
บทที่ 1-3 และการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 นักวิจัยจะต้องด าเนินการรายงานความก้าวหน้า 5 บท ให้เรียบร้อยก่อนการ
เบิกจ่าย จะท าให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยของแต่ละโครงการ และ3. ระยะปลายน้ า คือ เป็นระยะที่
สนับสนุนให้นักวิจัยท าการเผยแพร่ผลการวิจัยของตนเองปัจจุบันนักวิจัยผู้ได้รับทุนอยู่ระหว่างเตรียมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

1.2.2 มีกระบวนการบริหารงานวิจัย  โดยการติดตามการด าเนินงานวิจัยในทุกโครงการมี
โครงการวิจัยบางส่วน ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนงานท่ีวางไว้ จึงต้องมีการขยายเวลาในการด าเนินงานวิจัย 

2. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อความส าเร็จ ประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของนักวิจัยความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายการวิจัยการมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการวิจัยการมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการท าวิจัยการได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและการจัดสรรเวลาในการท าวิจัย 

3. เง่ือนไขความส าเร็จ ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนการท าวิจัย
ของบุคลากรในหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการท าวิจัยไปในทางที่ถูกต้องความเป็นอิสระทาง
ความคิดของนักวิจัยและมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

4. ปญัหาและอุปสรรคได้แก่ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสังกัดหน่วยงานต่างวิทยาเขต จึงท าให้การติดตามการ
ด าเนินโครงการวิจัยในแต่ละโครงการ เป็นไปด้วยความล่าช้า นักวิจัยแต่ละคนจะมีภาระงานประจ ามาก จึงท าให้การ
ด าเนินงานตามแผนงานวิจัยเกิดความล่าช้าจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ จึงท า ให้การรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานวิจัยมายังผู้รับผิดชอบแผนงานเกิดความล่าช้าตามไปด้วย และการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่และการใช้
ประโยชน์ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการก าหนดระยะเวลาของการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ระบุในสัญญา ซึ่งเมื่อใกล้ครบก าหนด นักวิจัยมักจะละเลยการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ให้
ทันต่อระยะเวลาที่ก าหนด         
 จากผลการวิจัยพบว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวรรณ สุขเกษม และคณะ (2549) ด าเนินการวิจัยการ
บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น วิธีการ
ศึกษาวิจัยใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ของมหาวิทยาลั ย



 

สาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา I 158 
 

 

ราชภัฏเพชรบูรณ์ แล้วสังเคราะห์รูปแบบของระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาแสดงให้
เห็นว่า ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบ คือ ระบบการ
พัฒนาโจทย์วิจัย ระบบการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย ระบบการประเมินและติดตามผลงานวิจัย และระบบการเผยแพร่
งานวิจัย ซึ่งรูปแบบของระบบบริหารการจัดการงานวิจัยจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพด้านงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และงานวิจัยของ ศิโรจน์  ผลพันธิน (2547) การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารงานวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการโดยการบริหารงานวิจัยแบบบูรณาการ ใช้ระบบบริหารในรูปแบบชุดโครงการวิจัย
และเครือข่ายวิจัย แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การสนับสนุนการวิจัยจากรัฐไม่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการวิจัย 
โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านจ านวนงบประมาณและการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานกลางระดับ
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาไม่ให้ความส าคัญต่อการวิจัยเท่าที่ควร ขาดเอกภาพการบริหารงานวิจัย และยังประสบ
ปัญหาการเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร ทุนการวิจัย และการเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับชาติสู่สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นไป
อย่างไม่ทั่วถึงและเท่าเทียมครอบคลุมทั้งหมด การบริหารงานวิจัยในปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาประสบปัญหาการ
ขาดแคลนนักวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดความคล่องตัวของการบริหารงบประมาณ และขาดกลไกหรือ
ระบบการจัดการให้แต่ละภาคีของระบบวิจัยเช่ือมโยงกัน ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่มีอยู่เดิม การสร้างระบบการบริหารงบประมาณให้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว ส่งเสริมให้นักวิจัยแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มากขึ้น และพยายามสร้างระบบวิจัยให้เชื่อมโยงกัน
มากขึ้น ทั้งนี้แล้วสถาบันอุดมศึกษามีแนวโน้มบริหารงานวิจัยในรูปแบบเครือข่ายมากขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือทาง
วิจัย และมีแนวโน้มการจัดรูปองค์กรแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบเครือข่ายกับรูปแบบยืดหยุ่น/นวัตกรรมโดยใช้
แนวคิดการบริหารงานวิจัยท่ีส าคัญคือเศรษฐกิจฐานความรู้ การวิจัยแบบบูรณาการ การประเมินผลการบริหารงานวิจัย
โดยใช้ Balanced Score Card และการเช่ือมโยงองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐควร
ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยทุกประเภท สนับสนุนความเชื่อมโยงของระบบวิจัยให้มากกว่าปัจจุบัน ควรจัดท าแผน
แม่บทการวิจัยระดับอุดมศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในงานวิจัยระดับชาติมากขึ้น ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดนโยบายให้สถาบันมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร ด้านการจัดรูป
องค์กร ควรผสมผสานระหว่างรูปแบบเครือข่ายกับรูปแบบยืดหยุ่น/นวัตกรรม มีสายบังคับบัญชาที่สั้น เน้นความ
คล่องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ บริหารงานวิจัยโดยใช้นโยบายยืดหยุ่น การวิจัยเชิงรุกและสนับสนุนการวิจัย
ตามโครงการพิเศษต่าง ๆ ด้านทรัพยากรบุคคล ควรสร้างและพัฒนาทั้งนักวิจัยที่มีต าแหน่งอาจารย์และต าแหน่ง
นักวิจัย และนักวิจัยในบัณฑิตศึกษา ด้านงบประมาณ ควรใช้ระบบคุณธรรม เอื้ออ านวยความสะดวกต่อการท าวิจัย 
โดยเน้นผลลัพธ์ที่ได้จากผลงานวิจัยเป็นหลัก ด้านคุณภาพงานวิจัย ควรเน้นคุณภาพงานวิจัยเป็นหัวใจส าคัญของการ
บริหารงานวิจัย โดยก าหนดมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยในทุกขั้นตอน ควรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมหรือใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยให้มากขึ้น และควรมีหน่วยงาน/คณะท างานจัดการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจาก
ผลงานวิจัย ด้านความเช่ือมโยงของระบบวิจัย ควรมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะทาง จัดตั้งหน่วยงานเช่ือมโยงองค์
ความรู้สู่สังคม และด้านความร่วมมือทางวิจัย ควรท าวิจัยแบบคณะวิจัยในรูปแบบเครือข่ายวิจัย โดยผู้บริหารเครือข่าย
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วิจัยควรมีคุณสมบัติเป็นท้ังนักบริหาร ผู้ประสานงาน และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่วิจัย และควรให้เครือข่ายวิจัย
ใช้ทรัพยากรท าวิจัยร่วมกันให้มากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 

และติดตามการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่และใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้ระบบการ
บริหารงานวิจัยเสร็จสิ้น ครบถ้วนและสมบูรณ์ กระบวนการพัฒนานักวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ควร
มีการอบรมแบบเฉพาะกลุ่ม เช่น สายวิทยาศาสตร์ สายสังคมศาสตร์ สายงานสร้างสรรค์ สายวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น 
และควรมีการจัดอบรมเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้นักวิจัยสามารถใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างเต็มที่ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่จาก
หน่วยงานต่างๆ  และควรมีการศึกษาปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ 
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	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (85-96)
	การบริหารความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ของสานักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (97-104)
	ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม (105-115)
	การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของชุมชนกรณีศึกษาอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (116-131)
	โครงการวิจัยเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (132-143)
	โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (144-160)
	การประยุกต์ใช้การการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของชาวบ้านเกาะเกร็ด (161-172)
	คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของแรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (173-183)
	กลยุทธ์และกระบวนการพัฒนาเกมทางการศึกษาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (184-192)
	การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การบริจาคเลือด (193-197)
	การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการ Elephant Haven Thailand (198-203)
	การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking (204-208)
	โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 3 มิติของระบบการทำงานแปรรูปโลหะผ่านเครื่องใช้งานจริงในสถานประกอบการภายใต้หัวข้อการประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบรีเลย์ควบคุมของเครื่องกลึงบอลวาล์ว (209-214)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารไทยของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีศึกษา  โรงแรมขนาดใหญ่  จังหวัดสงขลา (215-225)
	การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตภาคตะวันออกโดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ (226-232)
	การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แม่เหล็กเรขาคณิตแบบจับต้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (233-242)
	การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (243-251)
	การลดอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้วยโครงการเรียนปรับพื้นฐาน (252-258)
	ความพึงพอใจและความคาดหวังในการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานกระดูกชาย (ออร์โธปิดิกส์) โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก (259-275)
	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติของชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (276-286)
	การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การตรวจสอบปั้นจั่นหอสูง (287-292)
	การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดสื่อประสมเรื่องสายอากาศไมโครสตริป (293-302)
	ศึกษาปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างประเทศของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (303-311)
	การศึกษาความต้องการในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (312-320)
	ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในโรงแรมจังหวัดน่าน ในทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ (321-328)
	ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (329-340)
	แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านนมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (341-349)
	ภาวะน้ำหนักเกินกับพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (350-360)
	ความพึงพอใจในการใช้บริการรถสองแถวเพื่อขึ้นไปท่องเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (361-379)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจแมลงทอด กรณีศึกษา แมลงทอดตราไฮโซ (380-385)
	การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ (386-401)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิรูปการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยสำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (402-414)
	เหตุผลและความต้องการในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (415-423)
	แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนของนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (424-431)
	ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (432-441)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความปลอดภัยในวัยเรียนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (442-453)
	สื่อสร้างสรรค์ตามรอยภูมิปัญญาไทยในอดีต (454-464)
	สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ของเด็กประถมศึกษา (465-476)
	การพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (477-489)
	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (490-498)
	สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ร้านโฉมงามสปา (499-508)
	การพัฒนาเว็บไซต์กายสิทธิ์ (509-517)
	การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำสมุนไพรมาใช้ตามแนวปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาในเขตจังหวัดนนทบุรี (518-524)
	การศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเสม็ดนางชี ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (525-538)
	การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเยาวชน เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม (539-545)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (546-555)
	รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์การละเล่นผีพุ่งไต้สำหรับเยาวชน อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (556-565)
	การศึกษาความต้องการใช้งานบริการห้องสมุดนอกเวลา กรณีศึกษาห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย (566-571)
	การศึกษาปัจจัยพหุระดับสมรรถนะ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงาน วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 15 ในจังหวัดชายแดนใต้ (572-582)
	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (583-591)
	ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (592-602)
	อิทธิพลของการมองโลกในแง่ดี ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน โดยมีกลวิธีในการเผชิญปัญหาเป็นตัวแปรสื่อ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ (603-619)
	ความสำเร็จในอาชีพ เชาวน์อารมณ์ และความพึงพอใจในชีวิต โดยมีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นตัวแปรสื่อ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา : บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร (620-631)
	ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในการทำงาน คุณภาพชีวิตในการทำงาน การรับรู้คุณค่าของงาน และความเหนื่อยหน่ายในการทำงาน ของบุคลากรสายวิชาการ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร (632-642)
	ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานสายวิจัยและพัฒนา (643-652)
	ผลการศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการบัญชีชั้นต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (653-661)
	ผลของการพัฒนาเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบเจรจาต่อรอง (662-671)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกมาท่องเที่ยวที่ชายหาดบางเสร่ในจังหวัดชลบุรี (672-682)
	ท้องถิ่นไทย 4.0 กับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (683-691)
	การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการเลือกใช้บริการที่พักที่สามารถนำสุนัขเข้าพัก (692-704)
	การผลิตมิวสิควิดีโอเพลงเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปูองกันการเกิดโรคกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเทคนิคอินโฟกราฟิกแบบ 2 มิติ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี (705-712)
	ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ (713-719)
	ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (720-732)
	ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในแหล่งท่องเที่ยวภาคตะวันตก เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ในประชาคมอาเซียน (733-743)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (744-753)
	ทรัมเป็ต การแสดงดนตรี การฝึกซ้อม (754-762)
	ศึกษาวิถีภูมิปัญญาการจักสานเตยปาหนันบ้านดุหุนสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดตรัง (763-775)
	ศึกษาความเป็นมา อนุรักษ์ และสืบสานประเพณีข้าวลาซังบ้านพรุจูด ตาบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง (776-785)
	รูปแบบการส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ โรงเรียนบ้านแม่สา ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (786-797)
	ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลา (798-807)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรหมู่ที่ 7 บ้านท่าช้าง ตาบลทับผึ้ง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย (808-824)
	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดระเบียบที่จอดรถบริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (825-837)
	การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (838-853)
	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ร่วมกับวิธีการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (854-866)
	ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม (867-884)
	พฤติกรรมการออมก่อนวัยเกษียณของพนักงามหาวิทยาลัย ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (885-893)
	การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโรคอ้วนของนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (894-908)
	ศึกษาพฤติกรรมบริโภคอาหารเช้าและความรู้ความเข้าใจตามหลักโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านดอนสาโรง จ.สุโขทัย (909-921)
	ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในชุมชน (922-935)
	การป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโซกม่วง ตำบลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย (936-948)
	ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (949-957)
	ศึกษาวิธีการป้องกันพฤติกรรมการขับขี่ของวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ : กรณีศึกษา โรงเรียนวัดสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ 3 (958-970)
	การบริหารงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย สังกัดเทศบาลเมืองตาก ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (972-983)
	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร (984-998)
	การศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการฟื้นพลังของนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (999-1013)
	การพัฒนาแบบทดสอบทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม SOLO Taxonomy ของบิกส์และคอลลิส (1014-1024)
	การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (1025-1035)
	การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กรณีศึกษา ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา (1036-1042)
	แนวทางการบริหารจัดการธุรกิจที่พักแรมแบบบูติคโฮเต็ลในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1043-1052)
	การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา (1053-1062)
	การส่งเสริมความเป็นพลเมืองผ่านกลยุทธ์ CSR ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (1063-1072)
	การออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เรื่อง พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก (1073-1081)
	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเครียดของผู้สูงอายุในเขตบางพลัด  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1082-1090)
	การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตตลาด ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (1091-1098)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1099-1107)
	แนวทางในการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักรู้ (1108-1115)
	การใช้สื่อการเรียนรู้ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่อง โปรโตคอล TCP/IP เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (1116-1122)
	การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการสวนหลวงราชินี 19 ไร่ หัวหิน (1123-1129)
	แนวทางการสืบทอดการทำขนมฝรั่งกุฎีจีนจากผู้สูงอายุในชุมชนกุฎีจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1130-1140)
	แรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ใช้สถานที่ออกกำลังกายแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร กรณีศึกษาศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ สำนักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร (1141-1150)
	รูปแบบการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุในเขตจังหวัดชุมพร (1151-1157)
	การศึกษาทัศนคติของวัยรุ่นตอนกลางต่อการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้สูงอายุเพื่อการท่องเที่ยวในต่างประเทศ (1158-1169)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1170-1179)
	ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาใช้บริการในสวนรมณีนาถ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1180-1190)
	ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยและการเลือกใช้บริการ ศูนย์การค้าสยามพารากอนของผู้สูงอายุ (1191-1199)
	สภาพปัญหา และการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุที่ใช้สมาร์ทโฟน ในพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1200-1210)
	การให้ความหมายที่มาของความหมายและการวางแผนการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุของพนักงานเอกชน เขตสีลม-สาทร กรุงเทพมหานคร (1211-1220)
	พฤติกรรมการเลือกใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดระนอง (1221-1232)
	ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟซบุ๊กของผู้สูงอายุในอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1233-1245)
	พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ (1246-1253)
	การศึกษาและการสืบสานการวิธีทำขนมไทยไข่ปลาสูตรโบราณของวัยรุ่นที่สืบทอดมาจากผู้สูงอายุร้านขนมคุณยายผ่องศรี ตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (1254-1264)
	พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ (1265-1273)
	พฤติกรรมและทัศนคติของวัยรุ่นต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้เสิร์ชเอนจินบนกรูเกิลเพื่อเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ (1274-1284)
	รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชนหมู่บ้านสยามนิเวศน์อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ (1285-1294)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเลือกชมรายการบันเทิงในสื่อยูทูป (1295-1307)
	แนวทางพัฒนาการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (1308-1317)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่เข้าบริการภายในคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1318-1324)
	นวัตกรรมการบริการของโรงแรมที่พักเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวไทยในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1325-1332)
	กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สำหรับลูกค้าสูงอายุ กรณีศึกษา ไร่ปลูกรัก Thai Organic Farm อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1333-1343)
	การตัดสินใจและกลยุทธ์การตลาดในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาร้านอาหารคลีนที อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1344-1355)
	รูปแบบพฤติกรรมวัยรุ่นต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้ใช้งานแอพพลิเคชั่นช็อปปิ้งออนไลน์ (1356-1366)
	หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา แหล่งชุมชน ณ บริเวณวัดศรีเมือง จังหวัดจันทบุรี (1367-1375)
	การดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร (1376-1385)
	บทบาทของภาวะผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมในอำเภอหัวหิน (1386-1398)
	พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (1399-1408)
	สภาพการณ์ปัญหาและแนวทางในการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูเด็กเจนเนอเรชั่นซี (Generation Z)ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (1409-1418)
	ที่มาของตัวเลข การตีความหมายและพฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของผู้สูงอายุในอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (1419-1426)
	การให้ความหมายและความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุข้าราชการวัยเกษียณในการขอรับบริการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) (14271439)
	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของข้าราชการครู ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1440-1451)
	การประเมินศักยภาพขององค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบุรี กรณีศึกษา: พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (1452-1459)
	ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจขนมคางกุ้งทอดอบกรอบ  Okusno (1460-1465)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุให้สามารถใช้ วิดีโอคอลผ่านสมาร์ทโฟน (1466-1476)
	พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนของผู้สูงอายุ ในเขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานครกรณีศึกษา : กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนซอย 8 กองพลปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน (1477-1488)
	การศึกษาความต้องการสวัสดิการของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร (1489-1501)
	แนวทางพฤติกรรมความสามารถของผู้สูงอายุในการดูแลตนเองทางด้านร่างกายและจิตใจอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (1502-1513)
	ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการซื้อประกันชีวิตของผู้สูงอายุ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (1514-1521)
	รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (1522-1530)
	แนวทางการสืบสานคุณค่าจากภูมิปัญญาด้านการผลิตน้ำตาลมะพร้าวจากผู้สูงอายุในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (1531-1541)
	การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้สูงอายุประเภทสุนัขและแมวในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (1542-1550)
	ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ หลักการ และแนวคิดของการทำความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อผู้สูงอายุกรณีศึกษา : บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (1551-1561)
	ที่มาความหมายของความสุขและแนวทางในการสร้างความสุขของผู้สูงอายุในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุริณท์ลาภัสร์ (1562-1569)
	การตระหนักรู้ของวัยรุ่นที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบแก่ผู้สูงอายุเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ(1570-1579)
	วาทกรรมนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อชีวิตของผู้สูงอายุชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในเขตตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (1580-1589)
	สภาพการณ์และแนวทางการปรับตัวของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลานในเจเนอเรชัน ซี ในอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี (1590-1597)
	รูปแบบการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของผู้สูงอายุในสังคมไทย กรณีศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร (1598-1605)
	รูปแบบกิจกรรมการสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้สูงอายุ ด้วยกิจกรรมในฐานการเรียนรู้สัมมาชีพชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทงานดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่บ้านหนองขอน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (1606-1615)
	ความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐพอเพียงของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (1616-1625)
	การมีส่วนร่วมของวัยรุ่นตอนกลางในการส่งเสริมพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ (1626-1635)
	พฤติกรรมของวัยรุ่นที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มกิจกรรมคลายเครียดจากรายการวาไรตี้ผ่านระบบสมาร์ทโฟน (1636-1649)
	การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามแนวทางสิทธิผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (1650-1655)
	กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในการทำเครื่องเบญจรงค์ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (1656-1668)
	ปัจจัยทางพฤติกรรมวัยรุ่นในการส่งเสริมทักษะการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับการจองที่พักเพื่อผู้สูงอายุ (1669-1680)
	พฤติกรรมการเข้าถึงและการใช้งานอินเตอร์เน็ตของกลุ่มผู้สูงอายุอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี (1681-1690)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชนลุ่มแม่น้ำปราณบุรี (1691-1709)
	รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1710-1630)
	คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะผู้ใช้บัณฑิต ศึกษาเฉพาะกรณี บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  (1727-1732)



