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เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ เชิงผลติภาพ 
(Productive learning)1 
ต่อหลักสตูรที่จดัการเรียน
การสอนในคณะ 

ร้อยละ100 ร้อยละ
52.31 

ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนหลักสูตรที่มเีกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกดิการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 13 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 42 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
30.95  และมีการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนจ านวน 
69 หลักสูตร (รวมทุกหลักสูตรที่เปิดสอน) คิดเป็นร้อยละ 100  
คณะครุศาสตร์ จ านวน - หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 15 หลักสตูร 
คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 หลักสูตร จากจ านวนหลักสตูร 7 หลักสตูร  
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 4 หลักสตูรจากจ านวนหลักสูตร 6 หลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 1 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 3 หลักสตูร    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 1 หลักสูตรจากจ านวนหลักสูตร 5 หลักสตูร  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน - หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 3 หลักสูตร  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 2 หลักสูตร 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 1 หลักสูตร จากจ านวนหลักสตูร 1 หลักสตูร   
ข้อมูลไตรมาส 1 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 

1.2 จ านวนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่
ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น 

2 หลักสูตร NA "คณะครศุาสตร์ จ านวน...1.....หลกัสูตร 
1.ช่ือหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) สภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิวันท่ี......เดือน........พ.ศ..............
เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561" 
"คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 หลักสตูร 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ   
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     อยู่ระหว่างด าเนินการ" 
"วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จ านวน 1 หลักสูตร 
       อยู่ระหว่างด าเนินการ" 

งาน
ทะเบียน 

1.3 ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ  
90 

NA คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา ...2560........ มีรายวิชาที่เปดิสอนทั้งสิน้ ..........27.......... และมรีายวิชาที่
มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน .........27.............. รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ......100............ 
(ยกตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดนเด่นของแต่ละคณะ) 

1. ช่ือรายวิชาดนตรีและเพลงส าหรับเด็กปฐมวัย Music for Young Children  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2. ช่ือรายวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

3. ช่ือรายวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

4. ช่ือรายวิชาภาษาศาสตร์ส าหรับครู 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

5. ช่ือรายวิชาศิลปะการเขียนและวาดภาพพู่กันจีน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

6. ช่ือรายวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

7. ช่ือรายวิชาอนุกรมวิธาน 
หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

8. ช่ือรายวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 
● งานศูนย์
ภาษา 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 
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9. ช่ือรายวิชาเคมี 1 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 1/2560 มีรายวิชาที่เปดิสอนท้ังสิ้น 37  รายวิชา  และ
รายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 37 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100   
ตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดดเด่นของคณะ ได้แก่  
1. 4143302 อนามัยชุมชน  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
    ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ การท าเครื่องมือ 7 ช้ิน ในการศึกษา 
ชุมชน  
2. 4144901 วิจัยทางสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพและปญัหาสาธารณสุขในชุมชน  
3. 4143303 หลักการควบคมุโรค หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ แผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุมโรคไมต่ดิต่อเรื้อรังในชุมชน  
4. 4164902 การสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
การจัดการสถานพยาบาล  
  ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ รายงานการวิเคราะห์แนวโนม้การให้บรกิารด้านสุขภาพในสถานพยาบาล  
โดยใช้ระบบสารสนเทศและ Social media  
5.   4164104 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในสถานพยาบาล 
   ผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่ รายงานการใช้โปรแกรม HosXP  
ในสถานพยาบาล 
 



 

4 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

งานวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิน้ 9 รายวิชา และมีรายวิชาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50  
(ยกตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดนเด่นของแต่ละคณะ) 
1. ช่ือรายวิชา VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท  
2. ช่ือรายวิชา VGE102 การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 
3. ช่ือรายวิชา VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
4. ช่ือรายวิชา VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน 
5. ช่ือรายวิชา VGE105 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลย ี
6. ช่ือรายวิชา VGE106 นวัตกรรมความคิดทางวิทยาศาสตร ์
7. ช่ือรายวิชา VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
8. ช่ือรายวิชา VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
9. ช่ือรายวิชา VGE109 อัตลักษณบ์ัณฑิตวไลยอลงกรณ ์
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 366 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
จ านวน 359 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 98 
(ยกตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดนเด่นของแต่ละคณะ) 
1. ช่ือรายวิชา  4122505A การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักสตูร วิทยาการคอมพิวเตอร ์
    1.1 ช่ือผลงาน การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ บริษัท ดดีีเค 
2. ช่ือรายวิชา  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ หลักสตูร วทิยาการคอมพิวเตอร ์
  2.1 ช่ือผลงาน เว็ปไซต์ขายสินคา้ 
3. ช่ือรายวิชา พันธุศาสตร์ หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ 
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    3.1 ช่ือผลงาน ผลิตสื่อการสอน เรื่องการแบ่งเซลล ์
4. ช่ือรายวิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
    4.1 ช่ือผลงาน การเพาะเลี้ยงสม้ 
5. ช่ือรายวิชา การจัดการร้านค้าและงานครัว หลักสตูร คหกรรมศาสตร ์
    5.1 ช่ือผลงาน กิจกรรมร้านค้าจ าลอง 
6. ช่ือรายวิชา ขนมไทยและอาหารว่าง หลักสตูรคหกรรมศาสตร ์
    6.1 ช่ือผลงาน ขนมไทยประยกุต์ 
7. ช่ือรายวิชา ฟิสิกส์ 1 หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต ์
    3.1 ช่ือผลงาน โปรเจอเตอร์กลอ่งรองเท้า 
    3.2 ช่ือผลงาน เครื่องให้น้ าสัตว์อัตโนมัต ิ
    3.3 ช่ือผลงาน เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงโดยไม่ใช้ไฟฟ้า 
8. ช่ือรายวิชา การประเมินภาวะโภชนาการ หลักสูตร โภชนาการฯ 
    8.1 ช่ือผลงาน Nutri note  
9. ช่ือรายวิชา โภชนบ าบัดทางการแพทย์ 1 หลักสูตร โภชนาการฯ 
    3.1 ช่ือผลงาน เมนูอาหารบ าบดัโรค 
10. ช่ือรายวิชา การระบายอากาศอุตสาหกรรม หลักสตูรอาชีวอนามัยฯ 
    10.1 ช่ือผลงาน ระบบระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม 
11. ช่ือรายวิชา การจัดการวัตถุอนัตราย หลักสตูรอาชีวอนามัยฯ 
    11.1 ช่ือผลงาน โมเดลการจดัการกับวัตถุอันตรายประเภทต่างๆ 
12. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
    12.1 ช่ือผลงาน รายงานการตรวจวัดคณุภาพอากาศ 
13. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตรส์ าหรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต ์
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    13.1 ช่ือผลงาน ตรรกศาสตรเ์รื่องการเช่ือมประพจน ์
    13.2 ช่ือผลงาน เกมส์การแปลงเลขฐาน 
14. ช่ือรายวิชา ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    14.1 ช่ือผลงาน ผังการออกแบบระบบ LAN 
15. ช่ือรายวิชา เคมีพอลิเมอร์ หลกัสูตรเคม ี
    15.1 ช่ือผลงาน โมเดลสารประกอบพอลิเมอร ์
16. ช่ือรายวิชา เคมีวิเคราะห์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเคม ี
    16.1 ช่ือผลงาน นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน 

1.4 จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียน
การสอนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ 
หรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

30  ผลงาน 5 ผลงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 ผลงาน  จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการ
เรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ก าหนดจ านวน 2 ผลงาน 
1. ช่ือผลงาน โครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ปีท่ี 10 หลักสูตรทัศนศิลป ์ 
เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด สถานที่ หอ
ศิลปส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ พระบรมราชินีนาถ  
2. . ช่ือผลงาน รายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” Season 4 ช่ือหลักสูตร ดนตรี
สากล เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เท
นเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) สถานที่บริษัทเวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) วัน/เดือน/ปี 12 
ม.ค.61 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 3 ผลงาน จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการ
สอนที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดบัท้องถิ่น2 ระดับชาติ หรือนานาชาตหิรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด
จ านวน 3 ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 
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1. ช่ือผลงานหุ่นยนต์เคลื่อนที ่(Mobile Robot) 3ล้อ แบบออมน ิ(Omni wheel) และ หุ่นยนต์
เคลื่อนที่แบบ 4 ล้อ ช่ือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
สถานที่ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ช้ัน 1 อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
วัน/เดือน/ปี  วันที่  15 พฤศจิกายน 2560 
2. ช่ือผลงานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ชนิดมีแขนกลหยิบจับช้ินงาน.ช่ือหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ
เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
สถานที่ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ช้ัน 1 อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
วัน/เดือน/ปี  วันที่  15 พฤศจิกายน 2560 
3. ช่ือผลงานการโปรแกรมหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัต ิหรือควบคุมด้วยคนโดยการเขยีน
โปรแกรมได้ ช่ือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัต ิ
เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   
สถานที่ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ช้ัน 1 อาคาร 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
วัน/เดือน/ปี  วันที่  15 พฤศจิกายน 2560 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 10 ผลงาน จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนดจ านวน 
9 ผลงาน 
1. ช่ือผลงาน การลดความผดิพลาดของปริมาณสินค้าคงคลังในระบบกับยอดจ านวนจริงไม่ตรงกัน 
โดยการปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจา่ยและจดัเก็บ 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2560  
2. ช่ือผลงาน การลดระยะเวลาในกระบวนการหยิบสินคา้ในล็อคจ่าย สินค้าประเภทช็อคโกแลต  
: กรณีศึกษา บริษัทNN&KY จ ากัด 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2560   
3. ช่ือผลงาน การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งโดยใช้ TSP และVRPTW มาประยุกต์ใช้กรณีศึกษา 
บริษัท XYZ จ ากัด 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2560  
4. ช่ือผลงาน ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชาวมอญ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 11 และงานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราชภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 วันท่ี 19-20 ธันวาคม 2560  
5. ช่ือผลงาน การศึกษาความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความผดิพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในส่วน
ส านักงานบัญชี เขตอ าเภอธัญบุรีและอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี
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เผยแพร่ใน การประชุมผลงานวิจยัด้านการจดัการธุรกจิ ครั้งท่ี 10 และการประชุมผลงานวิจยั
นานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งท่ี 7 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
6. ช่ือผลงาน การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและต้นทุนโลจสิติกส์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักหวานป่า 
ที่ได้รับการปฏิบตัิทางการเกษตรทีด่ีส าหรับพืช จังหวัดสระบุร ี
หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญช ี
เผยแพร่ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 (ฉบับท่ี 3 เดือน - เดือนธันวาคม 2560 )  
7. ช่ือผลงาน โมเดลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองของการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 
ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2560 
8. ช่ือผลงาน โมเดลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันการจดัการความรู้การบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของธุรกิจ (อัญมณีและเครื่องประดับ) SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 
ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2560 
9. ช่ือผลงาน โมเดลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองการเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ การค้าขายแดนไทยกับกัมพูชา ดา่นอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 
ฉบับพิเศษ พฤศจิกายน 2560  
10. ช่ือผลงาน ความสัมพันธ์ระหวา่งคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิผลการปฏิบตัิงานของ
พนักงาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจติอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
เผยแพร่ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลยัศรีปทุม ครั้งท่ี 12 ประจ าปี 
2560 วันท่ี 14 ธันวาคม 2560 

1.5 จ ำนวนผลงำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำท่ี
ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

22 ผลงำน 3 ผลงำน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 ผลงาน  
1. ช่ือผลงาน การแสดงดนตรี ช่ือนักศึกษา อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรสีากล การอ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหน่วยงาน/อื่นๆ(ระบุ) พิพิธภณัฑ์การเกษตรเฉลมิพระเกียรติ 
2. ช่ือผลงาน การประดวดออกแบบ เครื่องแต่งกายและครื่องประดบั ช่ือนักศึกษา น.ส.ชุติกานต์ สุข
นิล, ปทุมวดี ขวัญทอง, ภาณุพงษ ์รอดบุญธรรม การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จาก
หน่วยงาน/อื่นๆ(ระบุ) กรมส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้พิการ 
 
คณะเกษตรฯ  จ านวน....1....ผลงาน 
1. ช่ือผลงาน..................น้ ายาล้างจาน......................ช่ือนักศึกษา........................................................ 
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหน่วยงาน/อื่นๆ(ระบุ)....บริษัทน้ าตาลสระบุรี.............. 
วัน/เดือน/ปีท่ีอ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์................................................................................... 
 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ
งาน

ทะเบียน 

1.6 ระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เมื่อ

B2 NA จ านวนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน .....คน เข้ารับการทดสอบ จ านวน........คน มีจ านวนผู้ผา่นการ
ทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 ในระดับ B2 จ านวน ...........คน คดิ
เป็นร้อยละ..................... 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

งานศูนย์
ภาษา 
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พ.ศ.
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ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)3 สูงขึ้น 

โดยไตรมาส 2 ได้มีกี่ด าเนินการ 
โดยมีการจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ VRU-TEP ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2559 ลงวันที่ 28 มกราคม 2560 และจัดการเรียนการสอนรายวิชา VLE101 และ VLE205 
ให้กับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
1. ผลสอบ VRU-TEP 

นักศึกษารหัส 59 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 1,755 คน  
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน  2 คน  
นักศึกษารหัส 60 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด  2,300 คน  
จ านวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน  8 คน  

2. ผลการเรียนรายวิชา VLE101 
ปีการศึกษา 2559 (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2) 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 1,754  คน  
จ านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเป็น S (ผ่าน) 1,457  คน คิดเป็นร้อยละ 83.07 
ปีการศึกษา 2560 (ภาคเรียนที่ 1) 
จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 1,157  คน  
จ านวนนักศึกษาท่ีผลการเรียนเป็น S (ผ่าน) 845  คน คิดเป็นร้อยละ 73.03    

3. ผลการเรียนรายวิชา VLE205 
นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 
 

จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

1.7 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

≥4.51 NA จ านวนบัณฑติทั้งหมดจ านวน ............ คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จ านวน ............... คน ผล
การประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ระดับ ................. 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ
งาน

ทะเบียน 

1.8 ร้อยละของบัณฑติระดับ
ปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 
1 ปี 

ร้อยละ  
80 

66.21 วจก. จ านวนบัณฑิตทีต่อบแบบสอบถามจ านวน 662 คน  และมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปจี านวน 294 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.21 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ
งาน

ทะเบียน 

1.9 จ านวนแนวปฏิบัติทีด่ี
ด้านการจดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  

9 
เรื่อง 

2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มีจ านวน 2 เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ การด าเนินการดา้นการฝึกปรสบการณ์วิชาชีพสหกจิศึกษาในต่างแดน โดยอาจารย์
มัชฌกานต์  เผา่สวสัดิ ์คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2. ช่ือแนวปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย (การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร) โดย ผศ.ดร.ณพัฐอร 
บัวฉุน คณะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 
บัณฑิต 
มีจ านวน 8 โครงการ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบณัฑติศึกษา ด าเนินการแลว้ในภาคการเรียนท่ี 1 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ
งาน

ทะเบียน 



 

13 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

งบประมาณที่ไดร้ับการอนุมัติ 38,127 บาท  งบประมาณที่ใช้จ่ายคดิเป็นร้อยละ 40.12  
หมายเหตุ ด าเนินโครงการ 2 ภาคการเรยีน 1,2/2560 
 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงร่างและจดัท ารูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ ก าหนดการจัดวันที่ 2 มิถุนายน 2561 
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิ 12,920 บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ  
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 11,535 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 89.28 

3. โครงการอบรมการใช้โปรแกรมตรวจละเมิดลิขสิทธิ์  
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันท่ี 24 มีนาคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 49 คน  
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิ 1,050 บาท 

4. โครงการจดัซื้อวัสดุการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
งบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิ 65,000 บาท  
ค่าวัสดุ 65,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 100 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาให้มสีมรรถนะในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย  
     ด าเนินเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ 6 มกราคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน  

  คิดเป็นร้อยละ 162 
6. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ productive learning โดยการ
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ตัวช้ีวัด 
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พัฒนาชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู  
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

7. โครงการพัฒนาการเขียนบทความ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  
วันท่ี 6 มกราคม 2561 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 162 

8. โครงการสัมมนาทางวิชาการทางการบริหาร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันท่ี 19-21 มกราคม 2561 จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ 8 คน 

 
เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 จ านวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี4 
 

35      
ล้านบาท 

วิจัย 
13,210,442

บาท 
 

คณะ
9,461,674

บาท 
 
 
 

ขอมูลจากสถาบันวิจัย จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 13,210,442 
บาท 

คณะ ชื่องาน แหล่งทุน งบ 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.เครื่องควบคุมการเปิด – ปิดอปุกรณ์
ไฟฟ้าแบบไร้สายเพือ่ผู้พิการ และ
ผู้สูงอายุด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        380,000   

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2.การศึกษาผลกระทบของการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนน
โดยรถยนต์และรถบรรทุกสู่การขนส่ง
ระบบรางในภาคใต้ของประเทศไทย  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        400,000   

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● งานศูนย์
ภาษา  
● งานศึกษา
ทั่วไป  
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
● สถาบันวิจัย
และพัฒนา  

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

3.การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งแคบหมู
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อเป็นต้นแบบส าหรับกลุ่มอาชีพ
ท้องถิ่น : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน ต าบล
สวนพริกไทย จังหวัดปทุมธาน ี 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        517,600   

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

4.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากหวายและไม้ไผ่ ประเภท
ของใช้และของที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        530,000   

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

5.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยเกาะเกร็ด  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        383,500   

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

6.ออกแบบและพัฒนาเตาเผาชวีมวล
เพื่อใช้ในงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
: ชุมชนมะยมเม็ดดินเผา ต าบลพระแทน่ 
อ าเภอทา่มะกา จังหวัดกาญจนบุรี  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        610,000   

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

7.การสร้างความยั่งยืนในการบริหาร
จัดการการน้ าของหนว่ยงานภาครัฐโดย
ใช้หลักการประเมินฟุตพริ้นท์น้ าและ
หลักลีนซิกส์ซิกม่า  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        364,000   
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

8.การพัฒนาแผ่นไม้อัดส าเร็จรูปจากเส้น
ใยพืชเศษกิ่งไม้ทางการเกษตรเพื่อการ
ลดมลพิษที่ท าให้เกิดภาวะโลกร้อน  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        418,000   

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

9.การเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังในพื้น
ที่ดินทรายจัดด้วยเพอร์ไลต์ที่ปรับสภาพ
ด้วยความรอ้นและไบโอชาร ์ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

          35,000   

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

10.แนวทางบริหารจัดการการใช้น้ า
บาดาลและน้ าผิวดินร่วมกันเพื่อบรรเทา
สภาวะภยัแล้งและน้ าทว่มภายใต้ฉาก
ทัศน์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมดุลน้ า ใน
บริเวณลุ่มน้ าป่าสักตอนลา่ง  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        520,000   

คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

11.ฤทธิ์ยบัยั้งเอนไซมย์่อยสลาย
คาร์โบไฮเดรตโดยผกัพื้นบ้านไทยที่ใช้เพือ่
ควบคุมระดบัน้ าตาลในเลอืด  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        700,000   

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

12.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส าหรับ
ผู้ประกอบการ เขตภาคกลาง 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

      1,000,000   
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

13.รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในพื้นทีภ่าค
กลาง  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        615,000   

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

14.บริหารแผนงานวิจัยและโครงการ
ย่อย(ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์) 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        113,347   

คณะ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

15.ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

472,411 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

16.การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
ของชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        423,784   

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

17.การสร้างการเป็นหุ้นสว่นระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการจัด
สวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

      1,050,000   



 

18 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

18.แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างต ารวจ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนใน
การมีส่วนร่วมในกจิการต ารวจ  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        650,000   

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 

19.การเสริมสร้างความเป็นอิสระ
ทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

      1,240,000   

คณะครุ
ศาสตร์  

20.การสร้างชุดการเรียนรู้ เร่ือง 
เรขาคณิตวิเคราะห์ ในปริภูมิสามมิติ 
โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        153,500   

คณะครุ
ศาสตร์  

21.การศึกษาสมรรถนะของสะเต็มศึกษา
ที่เหมาะสมกับนกัเรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดยใช้
โครงการสร้างท้องฟ้าจ าลองขนาดเล็ก 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        288,800   

วิทยาลยั
นวัตกรรม
และการ
จัดการ  

22.การบริหารแผนงานวิจยัและ
โครงการย่อย(อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์คุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนดว้ย
เครือข่ายชุมชนและการสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน)   

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        287,668   
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

วิทยาลยั
นวัตกรรม
และการ
จัดการ  

23.การวิเคราะห์และถ่ายทอดคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศ
ป่าชุมชนโนนหนิผึ้ง ต าบลดงบัง อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        579,910   

วิทยาลยั
นวัตกรรม
และการ
จัดการ  

24.การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของความ
หลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศปา่
ชุมชนโนนหินผึ้งต าบลดงบัง อ าเภอ
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        235,862   

วิทยาลยั
นวัตกรรม
และการ
จัดการ  

25.การพัฒนาเครือขา่ยชุมชนในการ
อนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์คุณค่าของความ
หลากหลายทางชวีภาพอยา่งยั่งยนื ในระบบ
นิเวศ ปา่ชุมชนโนนหินผึ้ง ต าบลดงบัง 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        241,560   

วิทยาลยั
นวัตกรรม
และการ
จัดการ  

26.รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายุภายใต้
ความเป็นสากลของสัญลักษณ์ทาง
สุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ประเทศไทย  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        144,800   

วิทยาลยั
นวัตกรรม
และการ
จัดการ  

27.รูปแบบการบริหารจัดการที่พกัแบบ
โฮมเสตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ความยั่งยืนของจังหวัดสระแก้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

        400,000   
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

คณะครุ
ศาสตร์  

28.การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21ส าหรับครู
ประถมศึกษา  

ทุนสนับสนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลยั 

        150,000   

คณะครุ
ศาสตร์  

29.การพัฒนาชุดการสอนเสริมทักษะ
การเขียนสะกดค าด้วยกระบวนการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่1  

ทุนสนับสนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลยั 

        150,000   

คณะครุ
ศาสตร์  

30.เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

ทุนสนับสนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลยั 

          20,500   

คณะครุ
ศาสตร์  

31.ความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

ทุนสนับสนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลยั 

          20,500   

คณะครุ
ศาสตร์  

32.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
เรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์ 

ทุนสนับสนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลยั 

          40,000   
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คณะ
วิทยาการ
จัดการ 

33.พฤติกรรมของนักศึกษาที่ตั้งใจซ้ือซ้ า
ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานี  

ทุนสนับสนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลยั 

          74,700   

 
ข้อมูลคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4,678,820บาท จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 4,678,820 บาท 
1. ช่ือโครงการวิจัย การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครับและภาคเอกชนในการจัดสวสัดิการเพื่อ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) 
จ านวน 1,062,940 บาท อาจารย ์ดร.รัฐชาติ ทัศนัย  
2. ช่ือโครงการวิจัย แนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งต ารวจ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน 
(วช.) จ านวน 662,940 บาท อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว 
3. ช่ือโครงการวิจัย การเสรมิสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน 
(วช.) จ านวน 1,252,940 บาท อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา 
4. ช่ือโครงการวิจัย ปัญหาของการเปลีย่นแปลงในการจดัการเรียนการสอนมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษา ธรรมาภิบาล และค่านยิมในการบรหิารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (วช.) จ านวน 1,700,000 บาท อาจารย์พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ 
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คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 3,253,820 บาท จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 3,253,820 บาท 
1. ช่ือโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สาหรับผู้ประกอบการ เขต
ภาคกลาง งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน (วช) จ านวน 1,012,940 บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน (วช) จ านวน 
627,940 บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัย เรื่อง ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน (วช) จ านวน 1,612,940 บาท 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1,379,034 บาท 
1. ช่ือโครงการวิจัย การส ารวจพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ งบประมาณจากทุน
สนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัย จ านวน 225,000 บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัย แนวทางปรับปรุงดินเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ าบริเวณต าบลทับพริก 
อรัญประเทศ สระแก้ว งบประมาณจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. จ านวน 
50,000บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านและ
น้ าทางการเกษตรของต าบลทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การเสริมสร้างสุขภาพ สสส. จ านวน 50,000บาท 



 

23 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

4. ช่ือโครงการวิจัย การจัดการแหล่งท่อเที่ยวทางธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่ง
ประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 
สสส. จ านวน 50,000บาท 
5. ช่ือโครงการวิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านและ
น้ าทางการเกษตรของต าบลคลองน้ าใส อรัญประเทศ สระแก้ว งบประมาณจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. จ านวน 50,000บาท 
6. ช่ือโครงการวิจัย แนวทางปรับปรุงดินเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรตกต่ าบริเวณป่าไร่ อรัญ
ประเทสศ สระแก้ว งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สสส. จ านวน 
50,000บาท 
7. ช่ือโครงการวิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงคณุภาพน้ าประปาหมู่บ้านและ
น้ าทางการเกษตรของต าบลป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ สสส. จ านวน 50,000บาท 
8. ช่ือโครงการวิจัย การเพิ่มผลผลติมันส าปะหลังในพื้นที่ดินทรายจัดด้วยเพอรไ์ลต์ที่ปรับสภาพด้วย
ความร้อนและไบดอซาร์ งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบแผ่นดินประจ าปี 2561  
 จ านวน 350,000บาท 
9. ช่ือโครงการวิจัย แนวทางบริหารจัดการการใช้น้ าบาดาลและน้ าผวิดินร่วมกันเพื่อบรรเทาสภาวะภัย
แล้งและน้ าท่วมภายใต้ฉากทัศน์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศดว้ยเทคนิคการวิเคราะห์สมดุลน้ า 
ในบริเวณลุ่มน้ าป่าสักตอนล่าง งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบแผ่นดินประจ าปี 2561 
 จ านวน 532,940 บาท 
 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว จ านวน 150,000 บาท จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวน 150,000  บาท 
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1.ช่ือโครงการวิจัย.. การบริหารจดัการขยะมูลฝอยอย่างมสี่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลต าบล 
ท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว …..งบประมาณจาก (สสส)                                       
จ านวน 50,000 บาท อาจารย์รังสรรค์ สคุ าภา 
2.ช่ือโครงการวิจัย.. การพัฒนารูปแบบการมสี่วนร่วมของชุมชนในการดูแลสุขภาพตนเองในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ……..งบประมาณจาก (สสส)    
จ านวน 50,000 บาท อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว 
  3.ช่ือโครงการวิจัย.. การบรหิารจัดการอย่างมสี่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อความยั่งยืน      
ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ……..งบประมาณจาก (สสส)    จ านวน 50,000 บาท 
อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศร ี

2.2 จ านวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ท่ีสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

23 
ผลงาน 

 1 ผลงาน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ทีส่ร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น จ านวน 1 ผลงาน 
1. ช่ือผลงานความส าเร็จในการน าหลักการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีไปปฏบิัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง    
ช่ือเจ้าของผลงาน อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร 
ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
วัน/เดือน/ปีใช้ประโยชน์........................2. ช่ือผลงาน.............................................ชื่อเจ้าของผลงาน
.............................. 
ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์.................................................วัน/เดือน/ปีใช้ประโยชน์...................
3. ช่ือผลงาน.............................................ชื่อเจ้าของผลงาน.............................. 
ช่ือหน่วยงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์.................................................วัน/เดือน/ปีใช้ประโยชน์................... 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 
● สถาบันวิจั
ยและพัฒนา  
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัยท่ีได้รับ

181  
ผลงาน 

46 ผลงาน 
 

"ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวจิัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (สวพ.รายงาน
ตามปี ปฏิทิน 2560) 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย

รศ.ดร.
กรินทร ์

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

จ านวน 46 ผลงาน 
ระดับชาติ 18 ผลงาน 
ระดับนานาชาติ 28 ผลงาน 
 (เอกสารแนบ 2.3) 

นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 
● สถาบันวิจั
ยและพัฒนา  
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์
ภาษา  

รอง
อธิการบด ี

 

2.4 จ านวนบทความของ
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scorpus (พิจารณา
ผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) 
 

20 
บทความ 

NA บทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอา้งอิง ณ ปีปัจจุบัน ) จ านวน...............บทความ 
1. ช่ือบทความ ..............................................ชื่อเจ้าของบทความ...................................... 
ช่ือวารสาร..............................................................................ปีท่ีอ้างอิง............................. 
2. ช่ือบทความ ..............................................ช่ือเจ้าของบทความ...................................... 
ช่ือวารสาร..............................................................................ปีที่อ้างอิง............................. 
3. ช่ือบทความ ..............................................ชื่อเจ้าของบทความ...................................... 
ช่ือวารสาร..............................................................................ปีที่อ้างอิง............................. 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว  

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.5 จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีที่ไดร้ับกำร
เผยแพรร่ะดับชำติ หรือ

›240 
ผลงาน 

NA ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จ านวน..............ผลงาน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

อ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ หรือมผีลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 

1. ช่ือผลงาน............................................................ประเภทงานวิจัย/งานสร้างสรรค์..........................
ช่ือนักศึกษา...............................ปทีี่.......เผยแพร่ในระดับ/อ้างอิง/น าไปใช้ประโยชน์............................
หน่วยงาน...................................วนัเดือนปี......................................................................................... 
2. ช่ือผลงาน............................................................ประเภทงานวิจัย/งานสร้างสรรค์..........................
ช่ือนักศึกษา...............................ปทีี่.......เผยแพร่ในระดับ/อ้างอิง/น าไปใช้ประโยชน์............................
หน่วยงาน...................................วนัเดือนปี......................................................................................... 

●  มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว  
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป  
 

 

2.6 จ านวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ  

3 ครั้ง NA การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 ครั้ง 
1. การประชุมวิชาการระดับชาติวจิัยร าไพพรรณ๊ ครั้งท่ี 11 เนื่องในวรกาส  คล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการ  ระดับชาติมหาวิทยาลยัราชภฏั
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 ร่วมกับเครือข่าย. 5 ราชภัฏ (มรภ.ร าไพพรรณี./มรภ.เทพสตรี./มรภ.พระนคร
ศรีอยุธยา/.มรภ.ราชนครินทร์) ในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2560 ท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
2. การประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC 2018 ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา 8 สถาบัน วันเดือน
ปีท่ีจัด 6 มิถุนายน 2561 สถานท่ี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● บัณฑิต
วิทยาลัย  
● สถาบันวิจัย
และพัฒนา  
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป  

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือ
นักวิจัย ท่ีท าวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค ์
 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 9.81 จ านวนอาจารย/์นักวิจัยทั้งหมด จ านวน 428 คน  มีอาจารย์/นักวิจยัท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ 
จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81 
(เอกสารแนบ 2.7) 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

● งานศูนย์
ภาษา  
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 

2.8 จ านวนรางวัลที่อาจารย์ 
หรือบุคลากร หรือนักศึกษา
ที่ได้รับจากงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  

1 รางวัล 3 รางวัล จ านวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษาท่ีได้รับจากงานวิจัย หรืองานสรา้งสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ จ านวน 2 รางวัล เป็นผลงานของอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา 
ระดับชาติ 2 รางวัล 
ผลงานของอาจารย์ จ านวน 2 รางวัล  
1. ประเภทผลงานวิจัย การประชมุวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุม่ศรีอยุธยา โดย อ.
ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา  ได้รางวัลนักวิจัยโดดเด่น ระดับ.ชาติ วันท่ี 19.ธ.ค.60 
2. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยัราชภฏั กลุ่มศรี
อยุธยา ช่ือรางวัล นักวิจัยโดดเด่น ช่ือผู้รับรางวัล อ.ดร. ณัฐพงค์ จันจุฬา ระดับชาติ วัน/เดือน/ปี 19 
ธ.ค. 2560 
ผลงานของนักศึกษา จ านวน 1 รางวัล 
3. ประเภทผลงานสร้างสรรคร์างวลัทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรคศ์ิลปะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
โดย นางสาวชิดชนก อยู่ยงสินธุ์ ระดับชาติ วันท่ี 22 พ.ย.60 
 
ระดับนานาชาติ.............รางวัล 
ผลงานของ.......................(เป็นผลงานของอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา) 
1. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์.................................... ช่ือรางวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรางวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี.................. 
2. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์.................................... ช่ือรางวัล.....................................  

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

ช่ือผู้รับรางวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี................... 
2.9 จ ำนวนชุดโครงกำรวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย 

1 ชุด
โครงกำร 

1 ชุด
โครงกำร 

ชุดโครงการวิจยัรับใช้สังคมที่เกดิจากความร่วมมือองค์กรภาคเีครือข่ายจ านวน 1 ชุด 
1. ช่ือชุดโครงการวิจัย..ผลของการประยุกต์.ใช้รูปแบบการสร้างเสรมิสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย 
ป้องกันโรคแทรกซ้อนในผูสู้งอายทุี่มีภาวะโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังชุมชนต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับช่ือองค์กรภาคีเครือข่ายช่ือ ด าเนินการในพื้นที่ชุมชนต าบลเชียง
รากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วัตถุประสงค์(แบบย่อ) เพื่อเสรมิสร้างสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม ป้องกันโรคตดิต่อและแทรกซ้อนใน
ผู้สูงอาย ุ
 
 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย
ในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  
 

3 พื้นที่5 3 พื้นที่ พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ จ านวน 3 พื้นที ่
คณะมนุษย์ฯ 
1. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ต าบล/อ าเภอ/จงัหวัด ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว โครงการ พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืนแบบพ่ึงตนเอง เพื่อ
สร้างฝายไม้ไผ่ชะลอความชุ่มช่ืนกักเก็บน้ าเพื่อใช้ท าการเกษตร 
คณะวิทยฯ์ 
2. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ต าบล/อ าเภอ/จงัหวัด ชุมชนต าบลคลองห้า อ.
คลองหลวง ปทุมธานี โครงการ พัฒนาผลติภณัฑ์จากผลผลติทางการเกษตรในท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์(แบบย่อ) เพื่อถ่ายทอดความรู้การท าน้ าผลไม้ทรงเครือ่งที่ใช้หญ้าหวานแทนน้ าตาล และ
การท าลูกแป้งสมุนไพรซึ่งเป็นนวัตกรรมทีไ่ด้จากการเรยีนการสอน 

● ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 



 

29 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

คณะครุฯ 
1. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ต าบล/อ าเภอ/จงัหวัด  โรงเรียนเชียงรากน้อย 
(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนสุรณ)์ ต าบล เชียงรากน้อย  อ าเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
...โครงการ.ภาษาพาน้องเพลิน.. 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศของนักเรียนในโรงเรยีน 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอยา่งถูกต้อง 
2. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ต าบล/อ าเภอ/จงัหวัด โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง  
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ..โครงการ.Healthy School .. 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ในการท าน้ ายาอเนกประสงค์จากหัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพ เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างสุขอนัยที่ดีให้แก่บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการป้องกันการตดิต่อของ
เชือ้โรคระหว่างบุคคล สิ่งของเครือ่งใช้ และสถานท่ีสาธารณะ 
คณะวจก. 
1. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนคลองห้า ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี 
- โครงการ ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
คลองห้าไดร้ับความรู้ความเข้าใจในการแปรรปูผลิตภณัฑ์จากความต้องการของชุมชน  
2. เพื่อให้ประชาชนได้นาความรู้สูก่ารพัฒนาเป็นอาชีพภายในชุมชนได้  
3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนคลองห้าสามารถสร้างเครือข่ายและสรา้งความเข้มแข็งในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน  
- โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชน  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนคลองห้าได้รับความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ในการ
แปรรูปสินค้าชุมชนระหว่างเครือข่าย  

● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 
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2. เพื่อให้ประชาชนได้นาความรู้สูก่ารพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจสินค้าชุมชน  
3. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนคลองห้าสามารถสร้างเครือข่ายและสรา้งความเข้มแข็งในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน  
คณะสาธาฯ 
พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 2 พื้นที ่
1. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ต าบล เชียงรากน้อย /อ าเภอบางปะอิน/จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
โครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนต าบลเชียงรากน้อยในการสร้างเสรมิสุขภาพ  
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และการปฏิบัติตน เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้และปฏิบัติตนอยา่งถูกต้อง 
- เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุม่เสี่ยงสามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น 

2. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ต าบล สวนพริกไทย /อ าเภอเมือง /จังหวัด
ปทุมธาน ี
โครงการ ส่งเสรมิสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยส าหรับผู้สูงอายุในต าบลสวนพริกไทย  
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจในการสง่เสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทยแ์ผนไทย 
- เพื่อฝึกปฏิบัติการออกก าลังกายแบบฤาษีดัดตนให้กับผู้สูงอาย ุ
- เพื่อฝึกท าผลิตภณัฑส์มุนไพรส าหรับใช้รักษาโรค 

คณะนวัตกรรม 
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1. ช่ือสถานท่ีการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนต าบลคลองห้า ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน  กิจกรรม  พัฒนาตราสินค้า
ชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อต่อยอดการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชน  โดยส่งเสริมการพัฒนาตราสนิค้าให้กับชุมชน และ
มีโลโก้มหาวิทยาลัยอยู่ในตราสินคา้ ส าหรับชุมชนต าบลคลองห้า   หมู่ที่ 2 

2) เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษาในการน าความรูม้าถ่ายทอดและท าให้เกดิประโยชน์ต่อ
สังคม 

3.2 ระดับความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนาม
ความร่วมมือ 

ระดับ 5 ระดับ…… หน่วยงานไดส้ร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับ มหาวิทยาลัยได้ท าบนัทึกลงนามความร่วมมือกับ  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   
2. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี    
3. ท่ีว่าการอ าเภอลาดหลมุแก้ว  จังหวัดปทุมธานี   
4. ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง   
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด   
7. ชุมชนเชียงรากน้อย เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย   
8. พัฒนาชุมชนอ าเภอล าลูกกา   
9. อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  
10. ชุมชนคลองห้า ต าบลคลองหา้ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

● ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ  
● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว  

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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   ระดับ 2 มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
   ระดับ 3 มีการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับร้อยละ 
51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือ
องค์กรเป้าหมายทีไ่ดร้ับการ
พัฒนา และที่มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนท่ีปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน 
 

11. กรมป่าไม้ และชุมชนหมู่ 9 บา้นเขาสิงโต ต าบลบา้นแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  
12. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี 
13. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
มีผลการด าเนินงานอยู่ระดับ ระดบัท่ี 5   (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดับนั้น) 
1. กรมป่าไม้ และชุมชนหมู่ 9 บ้านเขาสิงโต ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อ
แลกเปลีย่นการเรียนรู้ในด้าน พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มผีล
การด าเนินงานอยูร่ะดับ 4   

1. มีการจัดท าบันทึกลงนามความร่วมมือ 
2. มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในวันท่ี 11 พ.ย.60 
3. ประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวดัปทุมธานี..เพื่อแลกเปลีย่นการเรยีนรู้ในด้านการบริการวิชาการ
พัฒนาโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน..มีผลการด าเนินงานอยู่ระดับ..5... การด าเนินกิจกรรมจะมี
การทดสอบวัดผลก่อนการจัดกจิกรรม หลังจากนั้นจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มชื่อกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ:
กิจกรรมต้องการหรือจ าเป็น Need or Want , กิจกรรมรูเ้ท่าทันเกม ,  กิจกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถือ
อย่างปลอดภัย และกิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา เป็นต้น การด าเนินกจิกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อยา่งยัง่ยืน 
3. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา..เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้าน
บริการวิชาการพันธกิจกสัมพันธ์เพื่อส่งเสรมิการสอนและการน าความรู้ของนักศึกษา (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสตูรภาษาอังกฤษ) ออกสู่ชุมชน) ..มีผลการด าเนินงานอยู่   ระดับ..5... การ
ด าเนินกิจกรรมสันทนาการ เป็นฐาน 10 ฐาน  ประกอบด้วย ฐานท่ี 1 Chemical around you 
(สารเคมีรอบตัวเรา) ฐานท่ี 2  What is Atom? (อะตอมคืออะไร) ฐานท่ี 3 Cell structure 

● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป  
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(โครงสรา้งของเซลล์) ฐานท่ี 4  Food web and Food chain (สายใยและห่วงโซ่อาหาร) ฐานท่ี 5 
Plant and Animal (พืชและสัตว)์ ฐานท่ี 6  Vertebrate animal and invertebrate animal (สัตว์
มีกระดูกสันหลังและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลัง) ฐานท่ี 7  The Balloon (ลูกโป่งหรรษา) ฐานท่ี 8  The 
Energy (พลังงาน) ฐานท่ี 9  Reproduction of the flower pant (Angiosperm) (การสืบพันธ์ของ
พืชดอก)  และฐานท่ี 10 Colorful Chromatography (โครมาโตกราฟฟีแสนสวย) การด าเนิน
กิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ท้องถิ่นและเสรมิพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
4. ชุมชนเชียงรากน้อย และ สวนพริกไทย เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มีผลการด าเนินงานอยูร่ะดับ 4 
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดับนั้น) 
เป็นพื้นที่ท่ีมีการบันทึกลงนามความร่วมมือโดย ส านักส่งเสริมการเรยีนรู้และบริการวิชาการ และมี
การด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย เทศบาลต าบลพระอินทร์ราชา 
และ รพ.สต.เชียงรากน้อย และมีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า 
มีความรู้ มีการน าไปใช้ และ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 
5. กิจกรรมส ารวจความต้องการรบัการพัฒนาของครูและบคุลากรทางการศึกษา จ านวน 500 
โรงเรียน ซึ่งมโีรงเรียนท่ีด าเนินการตอบกลับการส ารวจจ านวน 445 โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 89 
6. กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ ครั้งท่ี 3 มีผลการด าเนินงานในครั้งท่ี 1 และ2 อยู่ในระดับ 4 มีการประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรมในครั้งท่ี 1 และ2 คิดเป็นร้อยละ 92.3 และร้อยละ 95 ตามล าดบั 
7. กิจกรรมการบริหารจัดการศูนยศ์ึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ โดยมีเป้าหมายด าเนินกิจกรรมตามไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 
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8. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านส่งเสริมอาชีพ ให้กับชุมชนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการจัดอบรมและติดตามผล  6 ครั้ง เริ่ม
ด าเนินการวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 
9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม ณ โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ ต าบลสวนพริกไทย 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการจัดอบรมและติดตามผล 5 ครั้งเริ่มด าเนินการวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2560   
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET วันท่ี 19-21 พฤศจิกายน 2560 ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนวไลย จังหวัดปราจีนบุรี  จ านวน 50 คน  วันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2560  ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 40 คน  วันท่ี 19-22 ธันวาคม 2560 ให้กับ
นักเรียนโรงเรียน บ้านน้ าอ้อม, โรงเรียนการบินไทย และโรงเรียนบา้นทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
(บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย)  วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ  
จ านวน 40 คน 

 12. โครงการกระทงสมุนไพร สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และบรรลุความส าเรจ็ตามตัวช้ีวัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 28 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ คิดเป็น 4.31 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 86.20 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดกิจกรรม คดิเป็น 4.72 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 94.40 และผู้เข้าร่วมกจิกรรมเกิดความตระหนักถึงส าคญัของประเพณีลอยกระทง คิดเปน็ 
4.46 คะแนน ส าหรับข้อเสนอแนะของโครงการคือ ควรจะด าเนินโครงการนี้ต่อไปและไมค่วรจ ากดัการ
ท ากระทงกับสมุนไพร ควรจะมีการบูรณาการร่วมกับวิชาและหลักสตูรอื่นๆ..... 
13. โครงการท าบุญขึ้นปีใหม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลคุวามส าเร็จตามตัวช้ีวัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็น  4.46 คะแนน ส าหรับข้อเสนอแนะของโครงการคือ ควรจะด าเนินโครงการนี้ต่อไป
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และควรมีการเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจในครั้งต่อไป 
13. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จ. สระบุรี..เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณด์้านภาษา
และการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน ..มผีลการด าเนินงานอยู่  ระดับ..5...
การด าเนินกิจกรรม English Camp for English Education Students การด าเนินกิจกรรมเป็นการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปญัหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
14. ชุมชนคลองห้า โดยการเสรมิสร้างความรู้ ความสามารถและทกัษะการปฏิบตัิการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้น
พื้นฐานให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพได้อย่าง
ถูกต้อง ถูกวิธี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ฝึกปฏิบัติการกับหุ่นฝึกปฏิบัติการโดยมีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าแนะน า ท าให้อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ และ
มีความมั่นใจเพิม่มากข้ึน สามารถเป็นแกนน าในการให้ความรู้และทกัษะการปฏิบตัิที่ถูกต้องแก่ชุมชน
ต่อไป 
ชุมชนคลองห้าเป็นพื้นท่ีที่มีการบนัทึกลงนามความร่วมมือโดย ส านกัส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคเีครือข่ายเทศบาลต าบลคลองห้า และมีการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มีการน าไปใช้ และความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 80 

3.3 ร้อยละหลักสูตรที่
นักศึกษามีโครงการจิตอาสา
ในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  

ร้อยละ  
90 

NA มีจ านวนท้ังหมด ................... หลกัสูตร หลักสตูรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ จ านวน.........................หลักสูตร 
คณะวิทยฯ์ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผลิตภณัฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 

งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 
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สถานท่ีชุมชนต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี วันเดือนปีด าเนินการ 17 , 23 พฤศจิกายน 
2560/ 1, 7 ธันวาคม 2560  ช่ือหลักสูตร วิทยาศาสตรศึกษา, คหกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
สถานท่ีชุมชนต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี วันเดือนปีด าเนินการ 29 มีนาคม 2561 ช่ือ
หลักสตูรวิทยาศาสตรศึกษา, คหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การเสรมิสร้างอาชีพและรายไดโ้ดยการส่งเสรมิการผลติสินค้าชุมชนและ
ผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน สถานท่ี ชุมชนสวนพริกไทย อ.เมอืงปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันเดือน
ปีด าเนินการ วันท่ี 28 มี.ค.61/25 เม.ย.61 ช่ือหลักสูตร เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ,คหกรรมศาสตร์,
โภชนาการฯ, วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม, ฟิสิกส์, การจดัการภยัพิบัตฯิ,อาชีวอนามัยฯ, คณิตศาสตร์ฯ, 
วิทย์คอม,IT,นวัตกรรมดิจติอล,วิทย์ศึกษาฯ 
 
มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม “โครงการจิตอาสาช่วยน้อง”....สถานท่ี.โรงเรียนบ้านแก่งสเีสยีด อ.เมือง   
จ.สระแก้ว....วันเดือนปีด าเนินการ.... 23 ธันวาคม 2560.......ชื่อหลักสูตร …หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต……. สาขาการจัดกาท่ัวไป 

3.4 ระดับความส าเร็จของ
การน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  ระดับ 1 มีการมอบ
นโยบายในการน าปรัชญา

ระดับ 5 
 

ระดับ 1 
 

หน่วยงานมีการด าเนินการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขบัเคลื่อนในด้านการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยมผีลการด าเนินงานอยูร่ะดบั
ระดับ 1 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดับนั้น) 

.มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลยั มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการก าหนดและผลกัดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของ
เศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 

ส านักส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ 
บริการวิชาการ 
 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในมหาวิทยาลัย มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การก าหนดและผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติงานจน
เกิดกระบวนการวางแผน
งานของเศรษฐกิจพอเพียง
และปฏิบตัิครอบคลุม
กว้างขวางตามสภาพของ
มหาวิทยาลยั 

   ระดับ 2 มหาวิทยาลยั
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง
ในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน 
สามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงานลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหม้ีความ
รวดเร็วข้ึน  
   ระดับ 3 บุคลากรและ
นักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมี
การประเมินความคุ้มทุนจาก
การใช้ทรัพยากรเพื่อการ

     นโยบายสภามหาวิทยาลยัราชภัฏฯ  พ.ศ. 2559-2561 นโยบายข้อที่ 5 มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายใหส้ านักส่งเสรมิการเรยีนรู้และบริการวิชาการ เป็นผู้ดูแลประสานงานการด าเนินงานน้อม
น าแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินชีวิต 
     ส านักฯ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผน
และหารือร่วมกันในการด าเนินโครงการ เพื่อตอบสนองนโยบายสภามหาวิทยาลยัฯ 

มีโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการในไตรมาส 2 คือ 
 
 
ครุฯ  
มีการด าเนินการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในด้าน 
ครูวิทย์เพื่อพ่อ และพอเพียง ครั้งที่ 3..โดยมีผลการด าเนินงานอยูร่ะดับ .5.  นักศึกษา หลักสูตร         
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป นักเรียน ครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดพืช
นิมิตที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 คน สามารถน าความรู้ทางด้านเคมไีปใช้
ประโยชน์ และยังสามารถถ่ายทอดความรูเ้พื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น อีกท้ังเป็นการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
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แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและ
เสรมิสร้างอุปนิสัยที่ดีในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

  ระดับ 4 มีการก าหนด
หรือประกาศกลุ่มบคุคล
ต้นแบบท่ีเป็นคณะผู้บริหาร 
บุคลากร และนักศึกษา ท่ี
เป็นต้นแบบแห่งวิถีตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนบุคลากรและ
นักศึกษาส่วนใหญ่เช่ือถือ
และปฏิบตัิตาม    
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รบั
ความช่ืนชมอย่างกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติ
คุณเป็นที่ยอมรับในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
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3.5 จ ำนวนชุมชนที่มี
ศักยภำพในกำรจดักำร
ตนเอง  
 

 2 ชุมชน6 5 ชุมชน6 ในไตรมาส 1 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  7 ชุมชน 
ส านักส่งเสรมิการเรียนรู้และบริการวิชาการ จ านวน 2 ชุมชน 
1. ชุมชนต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ท าใหเ้กิด
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
2. ชุมชนต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ท าใหเ้กิด
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 ชุมชน 
1. ช่ือชุมชนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย-์สังเวียน เหราบตัย์อนุสรณ์) 
ต าบล บางปะอิน อ าเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะและการใช้ภาษาไทยรวมถึงภาษาต่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ช่ือชุมชนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง ต าบล คลองหนึ่ง อ าเภอ คลองหลวง  จังหวัดปทุมธาน ี
ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์อนามยัเพื่อเยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถประยุกต์
ให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้มคีุณภาพชีวิตทีดีขึ้นส่งผลให้ชาติ
พัฒนาขึ้นตามล าดับ สร้างเสริมคณุภาพชีวิตที่ดเียาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคณุภาพในอนาคต
สุขอนามัยเป็นพ้ืนฐานส าคญัของสขุภาพท่ีดีและคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมวิทยาสาสตร์อนามัยเพื่อ
เยาวชน ผลติน้ ายาอเนกประสงค์ จากหัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพ ไดแ้ก่ สบู่ล้างมือ น้ ายาล้างจาน และ
แชมพูสมุนไพร รวมทั้งวิธีการลา้งมือท่ีถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนและบคุลากรในสถานศึกษาได้น าไปใช้
อันเป็นการส่งเสรมิสุขอนามยัที่ดี ณ โรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บ ารุง เพ่ือให้เยาวชนสามารถน าความรู้มา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่นยืน 

● ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 ชุมชน 
1. ช่ือชุมชนคลองห้า ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 
(อธิบายรายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การท า
น้ าปรุงรสผลไม้ทรงเครื่องที่ใช้หญา้หวานแทนน้ าตาล และการท าลูกแป้งสมุนไพรซึ่งเกิดจาก
นวัตกรรมการเรียนการสอนให้แกชุ่มชนและสามารถท าเป็นผลติภณัฑ์ได้ 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
ช่ือชุมชนคลองห้า /ต าบลคลองห้า /อ าเภอคลองหลวง /จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนคลองห้าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านอาสาสมัครประจ าหมู่บา้น (อสม.) ท่ีมีจิตใจเสียสละ 
อาสาเข้ามาดูแลรับผดิชอบสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยที่ตั้งของชุมชนอยู่ในพ้ืนท่ี
เทศบาลต าบลคลองห้า ซึ่งชุมชนมีความต้องการได้รับการเสรมิสร้างความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตบุคคล
ใกล้ตัวในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้การชว่ยฟ้ืนคืนชีพในภาวะฉุกเฉินได้อยา่งถูกต้องและทันทว่งทีซึ่งจะช่วย
ให้สมองไม่ขาดเลือด และสามารถกลับมาท างานได้เป็นปกติ ทั้งนี้เทศบาลคลองห้าจึงเห็ความส าคญั
ในการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสขุท่ีเชี่ยวชาญด้านการฟื้นคืนชีพ 
ซึ่งจะสามารถเป็นแกนน าในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบตัิที่ดสีามารถเผยแพร่และอบรม รวมทัง้
ขยายเครือข่ายการเรียนรูไ้ดค้รอบคลุมพื้นท่ีและส่งผลที่ดีกับชุมชนตอ่ไป 

3.6 มหำวิทยำลัยมีกำรเปดิ
กำรบรรยำยสำธำรณะ 
(Public Lecture) เพื่อให้
ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำ
ฟังแนวควำมคิดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจน

1 
หน่วยงำน 

1  
หน่วยงำน 

มนุษย ์
ช่ือหน่วยงาน     องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
หัวข้อการบรรยาย  การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ 
หัวข้อการบรรยาย  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัล
ประจ าปี ส าหรับองค์การปกครองสวนท้องถิ่น: มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (มิติที่ 2) 
สถานที่  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันเดือนป ี 29 พฤศจิกายน 2560 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

คณะมนุษย- 
ศาสตร์และ
สังคมศาสต

ร์ 
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ได้รับกำร   ยกย่องจำก
หน่วยงำนภำครัฐหรือ
เอกชน  

ช่ือชุมชน/บุคคลที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนายลือชัย  แสงเงินอ่อนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน(ช่ือ) องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ระดับ 5 ระดับ 3 ผลการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับ   3   
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดับนั้น) 
1.ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
รายละเอียดการกด าเนินงานของหน่วยงาน 
คณะสาธาฯ 
คณะมคี าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมมีการจัดท าแผนงบประมาณ
ประจ าปดี้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมรวมถึงการร่วมด าเนินงานกับ งานศิลปวัฒนธรรม โดยใน
ไตรมาสที่ 1 ไดด้ าเนินโครงการวันลอยกระทง ซึ่งคณะได้ไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดนาง
นพมาศ ,คณะกรรมการประกวดกระทง, คณะกรรมการปฐมพยาบาล และคณะกรรมการประเมินผล
โครงการ ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการประเมินความส าเร็จของโครงการและมีการ
เผยแพร่กจิกรรมผ่านเวปไซด์ของคณะและมหาวิทยาลยั 
 
 ครุฯ มีแผนงานและกิจกรรม คือ 
จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณ”ีลอยกระทง” 
จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”วันกตัญญูครูในดวงใจ” 

● งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 
● งานศึกษา
ทั่วไป  

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 



 

42 
 

ตัวช้ีวัด 
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ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สู่อาเซียน ครั้งที่ 5 
จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกนาฏศิลป์ จิตอาสาสู่ท้องถิ่น 
จัดกิจกรรม Chinese New Year 
 
มนุษย์ ผลการด าเนินงานบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับ 
2 (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดบันั้น) 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 
2. มีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
วจก. อยู่ระดับ 3 
ดังนี ้
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
3. มีการก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
 
เกษตรฯ 

อยู่ระดับ.......5........... (อธิบายรายละเอยีดการด าเนินการในระดับนั้น) 
...โครงการกระทงสมุนไพร สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และบรรลุความส าเร็จตามตัวช้ีวัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 28 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ คิดเป็น 4.31 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 86.20 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดกิจกรรม คดิเป็น 4.72 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 94.40 และผู้เข้าร่วมกจิกรรมเกิดความตระหนักถึงส าคญัของประเพณีลอยกระทง คิดเปน็ 
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4.46 คะแนน ส าหรับข้อเสนอแนะของโครงการคือ ควรจะด าเนินโครงการนี้ต่อไปและไมค่วรจ ากดัการ
ท ากระทงกับสมุนไพร ควรจะมีการบูรณาการร่วมกับวิชาและหลักสตูรอื่นๆ..... 
...โครงการท าบณุขึ้นปีใหม่ สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และบรรลุความส าเร็จตามตัวช้ีวัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็น  4.46 คะแนน ส าหรับข้อเสนอแนะของโครงการคือ ควรจะด าเนินโครงการนี้ต่อไป
และควรมีการเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจในครั้งต่อไป 
โครงการปลูกข้าวแบบเกษตรธรรมชาติเพื่อสืบสานวิถีไทย สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ และบรรลุ
ความส าเร็จตามตัวช้ีวัด โดยมผีู้เขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น  4.39 คะแนน 
งาศิลปะฯ 
ผลการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับ   3   
(อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดับนั้น) 
1.ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 
โครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านศลิปวัฒนธรรม 
โครงการรักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคตี) 
โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 
โครงการงามอยา่งไทยวไลยอลงกรณ ์
โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 
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โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 
 โครงการเสรมิสร้างธรรมภิบาลและเป็นมหาลยัที่รับผิดต่อสังคม 
... 

4.2 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสำนและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำติ หรือนำนำชำต ิ
 

1 ผลงำน NA ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสรมิ สืบสานและเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ จ านวน.............ผลงาน 
ระดับชาต.ิ........ผลงาน 
1. ช่ือผลงาน.................................................สถานท่ี...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพรโ่ดย........................................................................................................................................ 
2. ช่ือผลงาน.................................................สถานท่ี...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพรโ่ดย........................................................................................................................................ 
ระดับนานาชาติ........ผลงาน 
1. ช่ือผลงาน.................................................สถานท่ี...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพรโ่ดย........................................................................................................................................ 
2. ช่ือผลงาน.................................................สถานท่ี...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพรโ่ดย........................................................................................................................................ 

งำน
ศิลปวัฒนธรรม 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 

4.3 จ านวนเครือข่าย
พันธมิตรที่มีความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
 

1 เครือข่าย 1 เครือข่าย เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมอืด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกจิกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จ านวน......1..........เครือข่าย 
ในประเทศ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...โครงการสรา้งสรรค์ผลงานด้านศลิปวัฒนธรรม 
ระหว่าง..มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
สถานท่ี....ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวดันครปฐม 
วันเดือนปี  7 กุมภาพันธ์ 2561 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.............................................ระหว่าง................................กับ.......................... 
สถานท่ี.............................................................วันเดือนปี...................................................................... 
ต่างประเทศ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.............................................ระหว่าง................................กับ.......................... 
สถานท่ี.............................................................วันเดือนปี...................................................................... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.............................................ระหว่าง................................กับ.......................... 
สถานท่ี.............................................................วันเดือนปี...................................................................... 
มีเครือข่ายความร่วมมือยังไม่มีกิจกรรม 
บันทึกความร่วมมือ “การแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับ UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES 
(VNU-USSH) ประเทศเวยีดนาม 

4.4 จ านวนเงินรายได้ทีเ่กิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

10  
ล้านบาท 

1,040,000
บาท 

เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์จ านวน....1,040,000......บาท เกิดจากการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี 2560เกิดรายได้จ านวน...100,000...บาท 
2. โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561  เกิดรายได้จ านวน......40,000...บาท 
3. โครงการรักษ์วัฒนธรรม  เกิดรายได้จ านวน...100,000...บาท 
4.    การจัดหารายได้จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (เรือนไทย) 

เกิดรายได้จ านวน....800,000.....บาท 

● งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
● งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
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ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 50 ร้อยละ 
28.27 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่
ลาศึกษาต่อ) จ านวน 431.5 คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 122 คน  เมื่อ
ค านวณตามสตูร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก เท่ากับร้อยละ 28.27 
(หมายเหตุ ใช้หลักเกณฑ์การนับจ านวนตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา) รอบ 9 เดือน 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์
ภาษา  

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบด ี

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
24.21 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่
ลาศึกษาต่อ) จ านวน 431.5 คน มีจ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 104.5 
คน  เมื่อค านวณตามสตูรพบว่าคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อย
ละ 24.21  (หมายเหตุ ใช้หลักเกณฑ์การนับจ านวนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา) รอบ 9
เดือน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย

นวัตกรรมการ 
● มรภ.วไลยฯ 

สระแก้ว 
● งานวิชา

ศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์

ภาษา  

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบด ี

5.3 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  

› 4.50 NA ส านักงานอธิการบดี ได้ส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีค่าเฉลี่ยระดับความสุขและความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
บริหารงาน

บุคคล
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

ส านักงาน
อธิการบด ี

5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ 90 NA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากบุคลากรทั้งหมด จ านวน ........... คน ผู้ผ่านการประเมินสมรรถณะตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน .............คน มีบุคลากรทีไ่มผ่่านการประเมิน จ านวน ............. คน ร้อยละ
ของบุคลากรที่มีผลประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ร้อยละ.......... 
รอบการประเมินผลสมรรถนะมีการส่งผลการประเมินรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน มีการด าเนินการ รู้
ผลการประเมินสิ้นปีงบประมาณ 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบด ี

5.5 การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
22.82 

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 
งบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 824,428,200 บาท 
งบประมาณจัดสรรตามแผนของไตรมาส 2 ตามแผนภาพรวม ร้อยละ 52  
จ านวน 428,702,664 บาท ตั้งเบิก จ านวน 362,197,930.70 
คิดเป็นร้อยละ…43.93…โดยม ี 
รายจ่ายประจ า   ร้อยละ 42.30 
รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 51.58 
 (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

กอง
นโยบาย
และแผน 

5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดิน
และงบรายไดต้่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1:5 0.88 : 5 งบลงทุนภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ไตรมาส 2 จ านวน 145,689,553.50 บาท  
งบประมาณทั้งหมดจ านวน จ านวน 824,428,200 บาท  คิดเป็นสัดส่วน 0.88 : 5 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

กอง
นโยบาย
และแผน 

5.7 สัดส่วนงบประมำณ
แผ่นดินต่องบประมำณ
รำยได ้

60:40 63 : 37 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 824,428,200 บาท จ าแนกเป็น งบแผ่นดิน 
518,818,800 บาท เป็นเงินรายได้ 305,609,400 บาท คิดเป็น 63 : 37 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

กอง
นโยบาย
และแผน 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 NA ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ (ITA) ระจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อยู่ในระดับที่ 5  ค่าคะแนนเท่ากับ 83.67 มีระดบัคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน สูงมาก อยู่ในอันดับที่ 53 จาก 77 หน่วยรับประเมิน ด าเนินการเป็นปีแรก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อยู่ในระดับท่ี 5 ค่าคะแนนเท่ากับ 80.72หมายถึงมีระดับคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน สูงมาก อยู่ในอันดับที่ 19 ของจ านวน 81 หน่วยงาน อยู่ในล าดับ
ที่ 9 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เปรียบเทียบปี 2559 และ 2560 พบว่าไม่มีการเพิ่มขึ้น
ของค่าคะแนน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีค่าร้อยละ .0.00 เปรียบเทียบกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผลการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีค่า
ร้อยละ 80.72 ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น/ลดลง เท่ากับ 0  เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาในการประเมินผล  
   ขณะนี้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยรับการประเมินอยู่ในช่วงของการตอบค าถาม
และเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน เพื่อส่งให้กับโรงเรียนนายร้อยต ารวจ  และอยู่ในช่วงของการ
ตอบแบบส ารวจผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกจากแบบสอบถามทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ 

ส านักงาน
อธิการบด ี

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบด ี

5.9 ร้อยละของผลการ
ประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะ และ
มหาวิทยาลยัภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 ระดับคณะ 
รายงาน 

ไตรมาสที่ 3 
(ระดับคณะ/
วิทยาลัยรับ
การตรวจ

ประเมิน 20 
– 24 

ระดับคณะ รายงานไตรมาสที่ 3 (ระดับคณะ/วิทยาลัยรับการตรวจประเมิน 20 – 24 สิงหาคม 
2561)  
ระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2558 (1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59) มีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน คะแนน
เฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับคณุภาพ ระดับด ี
การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 
มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยู่ในระดับคณุภาพระดับดี  

 งาน
มาตรฐานและ
จัดการ
คุณภาพ 
 ทุก
หน่วยงาน 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
มาตรฐาน

และ      
จัดการ
คุณภาพ 
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ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

สิงหาคม 
2561)  
ระดับ

มหาวิทยาลัย  
ร้อยละ 3.98 

โดยจะเห็นว่าใน ประจ าปีการศึกษา 2558 เทียบกับ 2559 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 0.17 คิดเป็น
ร้อยละ 3.98 ของผลคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 อยู่ระหว่างการด าเนินการ    

5.10 ร้อยละของคะแนน
การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 6.29 ผลคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัและคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีผลคะแนน
เฉลี่ย 4.45 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.73 
โดยจะเห็นว่าใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทียบกับ 2560 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 0.28 คิดเป็น
ร้อยละ 6.29 ของผลคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างการด าเนินการ    

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

ส านักงาน
สภา

มหาวิทยาลั
ย 

5.11 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ
มหำวิทยำลยัในกลุ่มรำชภัฏ 

≤15 25 มหาวิทยาลยัราชภฏัจ านวน ท้ังหมด 38 แห่ง โดยในไตรมาสที่ 1 มหาวิทยาลัยไดร้ับการจดัอับดับ
ด้วย Webometrics Ranking อยู่ล าดับท่ี 25 ในกลุ่มราชภฏั 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.12 ค่ำเฉลีย่ควำมพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มี
ต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิต ิ
 

› 4.00 NA ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มตี่อมหาวิทยาลัยในทุกมิตเิฉลี่ยอยู่ที่................โดย 
มิติที่1 ด้าน.........................................เฉลีย่อยู่ที่.................. 
มิติที่2 ด้าน.........................................เฉลีย่อยู่ที่.................. 
มิติที่3 ด้าน.........................................เฉลีย่อยู่ที่.................. 
มิติที4่ ด้าน.........................................เฉลีย่อยู่ที่.................. 
มิติที่5 ด้าน.........................................เฉลีย่อยู่ที่.................. 

ส านักงาน
อธิการบด ี

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

ส านักงาน
อธิการบด ี
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เป้าหมาย
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวช้ีวัด 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ สรรหาหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ข้อ 5.12 จัดประชุมในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2561   

5.13 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
206 

ในไตรมาสที่ 1 ไดม้ีการด าเนินการประจ าปี 2560 ซึ่งมีผลการเข้ารว่มการจัดอันดับอยู่ที่ 564 ของโลก 
จากจ านวน 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลกท่ีเข้าร่วมการจดัอันดับ อยู่อันดับที่ 206 ของเอเชีย จากจ านวน 
235 มหาวิทยาลัยในเอเชียท่ีเข้ารว่มจัดอันดับ และอยู่อันดับท่ี 26 ของประเทศไทย จากจ านวน 27 
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยท่ีเข้าร่วมการจดัอันดับ 
ขณะนี้มผีลการจัดอันดับ อยู่ในระดับที่ 206 ของเอเชีย 

● หลักสตูร
สิ่งแวดล้อม 
คณะ
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี  
● ส านักงาน
อธิการบด ี
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
●  มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

ส านักงาน
อธิการบด ี

5.14 ร้อยละทรัพยากรทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ต่อ
ปีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   5 ร้อยละ 1 การด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมลู 
เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ....2560...... มีจ านวน ....190,979....... เล่ม ปี..2561.......... 
จ านวน..192,863.....เล่ม เพิ่มขึ้นเป็น จ านวน ....1,884.... เล่ม คิดเป็นร้อยละ   1.00    แยกเป็น 
(อธิบายทรัพยากรแตล่ะประเภทจ านวนเท่าไหร่) 
   1. หนังสือ 145,124 เล่ม   
   2. วารสาร 17,362 เล่ม 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 

51 
 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสที่ 

2 
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ผู้ก ากับ
ดูแล

ตัวช้ีวัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
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   3. วิจัย วิทยานิพนธ์  14,557 เล่ม 
   4. สื่อโสตทัศนวัสดุ 11,871 แผ่น  
   5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  3,370 เล่ม   
   6. วารสารอิเล็กทรอนิกส์  579 เล่ม  
   (ข้อมูล ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2561) 
- จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น  แยกเป็น 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 7 ฐาน  
   1) ฐานข้อมูล iQNewsClip กฤตภาคข่าวออนไลน์  
   2) ฐานข้อมูล iGLibrary  
   3) ฐานข้อมูล Ebrary 
   4) ฐานข้อมูล Mic News Clipping กฤตภาคข่าวออนไลน ์
   5) ฐานข้อมูลกฎหมาย 
   6) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Magazine (NaiIN Pann) 

 7) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม OPAC  
ฐานข้อมูลที่ไดร้ับการสนับสนุนจากส านักงานการอุดมศึกษา 6 ฐาน 

1) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (TDC : Thai Digital Collection) 
2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ IR-Web 
3) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Thailand Union Catalog) 
4) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Host ( เดิม Netlibrary Ebook) 
5) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Spinggelink 
6) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ (สกอ. บอกรับ) 

6.1 ABI/INFORM Complete  
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6.2 ACM Digital Library 
6.3 ProQuest Dissertation & Theses Global  
6.4 SpringerLink - Journal 
6.5 Web of Science 
6.6 American Chemical Society Journal 
6.7 Emerald Management 
6.8 Academic Search Complete 
6.9 H.W.Wilson (12 Subjects) 
6.10 EBSCO Discovery Service Plus With Fulltext  

         6.11 ScienceDirect 
5.15 จ านวนนักศึกษาภาค
ปกติคงอยู่  

12,000 
คน 

8,220 คน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีจ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่ จ านวน 8,220 คน ณ วันที่ 12 มกราคม 
2561 
 
ครุ จ านวน ...1,798..... คน ณ 09/มกราคม/2561.... 
มนุษย์ อยู่ จ านวน 1,752  คน ณ วันท่ี 17 เมษายน  2561 
วจก. จ านวน 2,053 คน ข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 82.12 ของเป้าหมาย 
คณะสาธาฯ จ านวน 509 คน ณ วันท่ี 11 มกราคม 2561 
นวัตกรรม จ านวน 109 คน ณ 31 มีนาคม 2561 
สระแก้ว จ านวน ..54.... คน ณ วันท่ี 6 มกราคม 2561 
คณะวิทย์ จ านวน 1,069 คน ณ วัน/เดือน/ปี 15 สิงหาคม 2560 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 
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หน่วยงาน
จัดเก็บ
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ตัวช้ีวัด 

5.16 อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI) ของส านัก
บริหารทรัพย์สินและรายได ้

≥ 20 ≥ 6.11  ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับ ร้อยละ 6.11 ในไตรมาสที่ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ก าไร
สุทธิ 2,004,063.48 จาก งบประมาณรายจ่าย 32,808,252.63 

งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได ้

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

งานบริหาร
ทรัพย์สิน
และรายได ้

5.17 ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(ONET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

≥ ร้อยละ
50 

≥ ร้อยละ 
31.39 

จ านวนนักเรียนท้ังหมดจ านวน......309........คน มีนักเรียนท่ีมผีลการทดสอบการศึกษาระดบัชาติขั้น
พื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผา่นเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละช่วงช้ันดังน้ี 
 
1. ป.6 จ านวนทั้งสิน้ 73 คน น ามาคิดเกณฑ์ 70 คน อีก 3 คน มีความบกพร่อง 
1.1 วิชาภาษาไทย    ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 57 คน  
คิดเป็นร้อยละ 81.42 
1.2 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 32 คน  
คิดเป็นร้อยละ 45.71 
1.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.71 
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 40 คน  
คิดเป็นร้อยละ 57.14 
2. ม.3 จ านวนทั้งสิ้น  113  คน 
2.1 วิชาภาษาไทย ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  82  คน  
คิดเป็นร้อยละ  72.57 
2.2 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  25  คน  
คิดเป็นร้อยละ  22.12 
2.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  10  คน  

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์             
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

โรงเรียน
สาธิต

มหาวิทยาลั
ย     ราช
ภัฏวไลย
อลงกรณ์             

ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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คิดเป็นร้อยละ  8.85 
2.4 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ านวน  17  คน  
คิดเป็นร้อยละ  15.04 
3. ม.6 จ านวนทั้งสิ้น  123  คน 
3.1 วิชาภาษาไทย ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  56  คน  
คิดเป็นร้อยละ  45.53 
3.2 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน    8  คน  
คิดเป็นร้อยละ  6.50 
3.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน    5  คน  
คิดเป็นร้อยละ  4.07   
3.4 วิชาสังคมศึกษา  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน    3  คน  
คิดเป็นร้อยละ  2.44 
3.5 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑค์ะแนน ร้อยละ 50 ข้ึนไป จ านวน    6  คน  
คิดเป็นร้อยละ  4.88 
 

 

หมายเหตุ  
     ตัวธรรมดา คือ  ตัวช้ีวัดของนโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 - 2561 
      ตัวเอียง คือ ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ระยะ 20 ปี   

ตัวขีดเส้นใต้ คือ ตัวช้ีวัดแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2560 - 2564 
1การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Leaning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษาค้นคว้าลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้าง

องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
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 2 ระดับท้องถิ่น หมายถึง ผลงานท่ีได้น าไปเผยแพร่ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีหลักฐานการใช้ประโยชน์รับรอง 
3 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก าหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ านวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้น              ในการพัฒนา “ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์
ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อด าเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานใน
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจากแหล่งข้อมู ล
หลายๆ แหล่ง ได้สามารถน าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน าพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็น
ธรรมชาติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ 
โดยมีการติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความ
ซับซ้อนในการสื่อสารได้ 

Independent User: 
         B2 (Vantage) : สามารถเข้าใจใจความส าคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความ
เกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท าให้คู่สนทนาเกิดความเครียด 
         B1 (Threshold) : สามารถเข้าใจใจความส าคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ 
สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
           A2 (Waystage)  : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้าการเดินทาง ฯลฯ        ได้ สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้ 
         A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะน าตนเอง และผู้อื่นได้ 
สามารถถามตอบค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย คนท่ีรู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ 
 4จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย หมายถึง จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายใน (งบประมาณแผ่นดิน , งบประมาณกองทุนวิจัย) จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยภายนอก    จากการพัฒนา
โจทย์การวิจัย จากความต้องการของชุมชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัยจากความตอ้งการของสถานประกอบการ/เอกชน จากการพัฒนาโจทย์การวิจัย              จากความต้องของหน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย 
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 5พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ ได้แก่ 1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 2. ชุมชนต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนต าบลท่ าเกษม และต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระแก้ว 
  6ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง เป้าหมายจ านวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองห้า และชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
เอกสารแนบ 2.3  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ (รายงานตามปีปฏิทิน พ.ศ.2560) 

No คณะ ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ เผยแพร่ใน วันเดือนปี 

1 เกษตรฯ ชาติ ผลการเสริมเอนไซมย์่อยเยื่อใยร่วมกับเอนไซม์ไฟเตสใน
อาหารไกไ่ข่ต่อสมรรถภาพการผลติและคณุภาพไข ่

รศ.ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค า วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 พ.ค.-
ส.ค.2560 

2 เกษตรฯ ชาติ การออกแบบภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาพืน้ท่ีภายใน  
มรภ. วไลยอลงกรณฯ์ จ.ปทุมธาน ี

อ.ธนา กั่วพานิช มรภ.อดุรธาน ี 15.ธ.ค.60 

3 ครุศาสตร ์ ชาติ The.Invention.of.a.Small.Planetarium to..Learning 
Basic.Astronomy..for Science.Teacher..Students 

อ.ดร.ศักดิ์…สุวรรณฉาย ม.มหิดล นครปฐม 24-25.พ.ย.60 

4 นวัตกรรมฯ ชาติ การบริหารจัดการเพื่อป้องกันยาเสพติดของเทศบาลนคร
ตามแนวคิดการบรหิารจดัการที่ยั่งยืน 

อ.ดร.ชมัยภรณ ์ ถนอมศรีเดชชัย ปัญญาภิวัฒน ์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 (พ.ค.-
ส.ค.2560) 

5 นวัตกรรมฯ ชาติ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

อ.ดร.อมรรักษ ์ สวนชูผล วิจัยและพัฒนามหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

ปี. 12 ฉบับท่ี 2 พ.ค.-
ส.ค.2560 

6 นวัตกรรมฯ ชาติ การขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่.Thailand..4.0 อ.พัชราภรณ์. จีนทรฆาฎ มหาวิทยาลยัเกริก 11-พ.ย.-60 

7 นวัตกรรมฯ ชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมหร ู อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงค ์ มหาวิทยาลยัเกริก 12-พ.ย.-60 

8 มนุษยฯ ชาติ บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
ให้กับนักเรียนช้ันประถมศคึกษาในเขตภาคกลางเพื่อสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บด ี  บัณฑิตศึกษา. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พ.ค.-
ส.ค.2560) 
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No คณะ ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ เผยแพร่ใน วันเดือนปี 

9 มนุษยฯ ชาติ การสร้างตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่ความ
เข้มแข็งประชาธิปไตย. 

อ.ดร.ดรุณศักดิ ์ ตติยะลาภะ วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 ม.ค-
เม.ย.2560 

10 มนุษยฯ ชาติ การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน : กรณีศึกษา ต าบล
พืชอุดม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

อ.ดร.ดรุณศักดิ ์ ตติยะลาภะ วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 ม.ค-
เม.ย.2561 

11 มนุษยฯ ชาติ แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยูร่่วมกัน
ระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในจังหวัดปทุมธานี  

อาจารย ์ดร.รัฐชาติ ทัศนัย  การประชุมวิชาการ
ประชากรศาสตร์แห่งชาต ิ
2560  

17-พ.ย.-60 

12 มนุษยฯ นานา 
ชาติ 

Causal.Factors..of.Success.in..the..Good…Governa
nce..Implementation..of..Local..Administrative..Or
ganizations..in..Central..Region,Thailand 

อ.ดร.ภิศักดิ์..กัลยาณมิตร University of Palermo 
ประเทศอิตาล ี

22-25.พ.ย.60 

13 มนุษยฯ นานา 
ชาติ 

Thailand’s.Foreign.Policy.on.the..Preach..Vihear..T
emple..Dispute..with.Cambodia. during.2008-2011 

อ.ดาวราย..ลิ่มสายหั้ว University of Palermo 
ประเทศอิตาล ี

22-25.พ.ย.61 

14 มนุษยฯ นานา 
ชาติ 

The Promoting Factor for co-existence with 
Thais: A Case Study of Migrant Workers in 
Pathum Thani, Thailand 

อาจารย ์ดร.รัฐชาติ ทัศนัย  University of Palermo 
ประเทศอิตาล ี

22-25.พ.ย.62 

15 วจก. ชาติ การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนท่ีส่งผล
ต่อการพัฒนามาตรฐานคณุภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดในเขตภาคกลาง 

ผศ.ประพันธ์พงษ ์ ชิณพงษ ์ บัณฑิตศึกษา ฉบับท่ี 2 พ.ค.-ส.ค.2560 
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No คณะ ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ เผยแพร่ใน วันเดือนปี 

16 วจก. ชาติ การเปรยีบเทียบระดับศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม
การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเลก็ทรอนิกส์และ
ผลิตภณัฑ์พลาสติกในจังหวัดปทมุธานี 

ผศ.สจุิราภรณ ์ ฟักจันทร์ วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2พ.ค.-
ส.ค.2560 

17 วจก. ชาติ การศึกษาความเสี่ยงท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในส านักงานบัญชี.เขตอ าเภอ
ธัญบุรี.และอ าเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี 

อ.ภารด ี…นึกชอบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 24.พ.ย.60 

18 วจก. ชาติ การปรับปรุงกระบวนการบรรจุสินค้าเพื่อลดปญัหาการ
บรรจสุินค้าผดิพลาด : กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด  

อาจารย์ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม  งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา 

19 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

19 วจก. ชาติ การลดความผิดพลาดของปริมาณสินค้าคงคลังในระบบกับ
ยอดจ านวนจริงไม่ตรงกัน โดยการปรับปรุงขั้นตอนการ
เบิกจ่ายและจัดเก็บ  

อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค ์ งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา 

19 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

20 วจก. ชาติ การปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความผิดพลาดในการ
ตรวจนับสินค้าประเภทผลต ิโคม ไฟยานยนต์ กรณีศึกษา : 
บริษัท XYZ  

อาจารย์พิชญณ์ ีตีรณากรณ ์  งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา 

21 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

21 วจก. ชาติ การบริหารเงินออมในครัวเรือนของชุมชนหมู่ที่ 11-12 
ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวิเศษชัย ชาญ จังหวัดอ่างทอง 

อาจารย์นรินธนา บุษปฤกษ ์ งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา 

22 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

22 วจก. ชาติ สรรพสามติใหม่กับการบริโภคของคนไทย อาจารย์อุบล ไม้พุ่ม  งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 

19 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  
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No คณะ ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ เผยแพร่ใน วันเดือนปี 

23 วจก. ชาติ กรอบแนวคิดการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส ์
(eWOM) กับผลประกอบการ ของธุรกิจค้าปลีกประเภท
บริการโรงแรมในประเทศไทย 

อาจารย์บลัลังก ์สันทัด  งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 9 

20 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

24 วจก. ชาติ การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งโดยใช้ TSP และ VRPTW 
มาประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา บริษัท XYZ 

อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์   งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา 

21 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

25 วจก. ชาติ การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อความต้องการซื้อสินค้า
ในร้านค้าปลีก : กรณีศึกษา ร้านซพีีเฟรชมาร์ท ใน
กรุงเทพมหานคร  

อาจารย์อัญชลี เยาวราช   งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา 

21 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

26 วจก. ชาติ ส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า 
ของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาสระบุร ี

อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์   งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา 

22 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

27 วจก. ชาติ การลดความผิดพลาดในการออกเอกสารทางการบญัชี
ก่อนน ารถยูสคาร์ออกจ าหน่าย 

อ.ดวงมณ ีชักน า มรภ.ภูเก็ต 14-ธ.ค.-60 

28 วจก. ชาติ การบริหารเงินออมในครัวเรือนของชุมชนหมู่ที่ 11-12 
ต าบลม่วงเตี้ย อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง  

อาจารย์นิรนิธนา บุษปฤกษ ์ งานประชุมวิชาการ
ระดับชาตมิหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุม่ศรีอยุธยา ครั้งท่ี 8 

19 - 20 ธันวาคม พ.ศ.
2560  

29 วจก. ชาติ ความต้องการของคนในชุมชนต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว อ าเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามวิถีมอญ  

อาจารย์ปวรศิา เลิศวริิยะประสิทธ์ิ 
และอาจารย์จุรรีัตน์ หนองหว้า 
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No คณะ ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ เผยแพร่ใน วันเดือนปี 

30 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจ าแนก
กล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มใบสีเขียว.ด้วยล าดับนิวคลโีอไทด์
ของยีน rpoC1 และช้ินดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnHกับ.
psbA 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ Thai Journal of Science 
and Technology 

ปีท่ี 6 ฉบับเสริม 2563 

31 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจ าแนก
กล้วยไม้รองเท้านารีกลุ่มใบลาย.ดว้ยล าดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน rpoC1 และช้ินดีเอ็นเอที่อยู่ระหว่างยีน trnHกับ.
psbA 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ Thai Journal of Science 
and Technology 

ปีท่ี 6 ฉบับเสริม 2564 

32 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจ าแนก
กล้วยไม้สกลุก้านก่อ.ด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 
rpoC1 และช้ินดีเอ็นเอที่อยู่ระหวา่งยีน trnHกับ.psbA.....
ช่ือเจ้าของผลงาน. 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ Thai Journal of Science 
and Technology 

ปีท่ี 6 ฉบับเสริม 2565 

33 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการจ าแนก
กล้วยไม้สกลุหวายหมู่แครสิต้าด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอ
พีด ี

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์ Thai Journal of Science 
and Technology 

ปีท่ี 6 ฉบับเสริม 2566 

34 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุพันธ์
กล้วยไม้สกลุหวาย หมู่ในโกรเฮอรแ์ละลูกผสมด้วยล าดบั 
นิวคลีโอไทด์ของยีน matk และ rbcl 

ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 4 (ก.ค.-
ส.ค.2560) 

35 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการ
ผลิตเส้นยางยืดด้วยเทคโนโลยสีะอาด 

อ.ดร.วีระวัฒน ์ อุ่นเสน่หา วารสารวิชาการเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  

ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม – สิงหาคม 
2560 
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No คณะ ระดับ ชื่อผลงาน เจ้าของ เผยแพร่ใน วันเดือนปี 

36 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ การศึกษาปริมาณตะกั่วในน้ าประปาหมู่บ้านต าบลดงบัง 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

อาจารย์จานนท์  ศรีเกต ุ วารสารวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 
2560) 

37 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ Morphological and Biological Studies on the 
Dark- bordered Hawk Moth,Psilogramma increta 
(Walker) (Lepidoptera:Sphingidae) 

อาจารย์เจนจิรา  นามี วารสาร.International 
joumal of Agricultural 
Technology 

ปีท่ี13 ฉบับท่ี 6 2017 

38 วิทยาศาสตร์ฯ ชาติ ผลของสารสกดัดาวเรือง (Tagetes erecta L)ในควบคุม
หนอนผีเสื้อกินใบมะนาวPapilio demoleus Linnaeus 
(Lepidoptera : Papilionidae). 

อาจารยณ์ฐพงศ์  เมธิธรังสรรค ์ วารสาร วารสารวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 พ.ค.-
ส.ค.2560 

39 วิทยาศาสตร์ฯ นานาช
าต ิ

Creating the Conceptual framework for Student 
Risk Behavior Classification 

อาจารยส์ุรินทร ์ อุ่นแสน The 2017 Technogy 
Innovation Management 
and Engineering Science 
Internation Conference  

20 – 21 พ.ย. 60 

40 สาธารณสุข ชาติ ผลการด าเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน อาจารย ์ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์. วารสารพยาบาลทหารบก   

41 สาธารณสุข ชาติ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพท่ีมตี่อ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ดร.อภิชัย……คณุีพงษ ์ มรภ สวนสุนันท่ 10.พ.ย.60 

42 สาธารณสุข ชาติ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสู้งอายุโรคเบาหวาน ที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทางไต อ าเภอไพสาล ี จังหวัดนครสวรรค ์

อาจารย์เนตรนภา  สาสังข ์ วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 36 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 
2560) 

43 สาธารณสุข นานาช
าต ิ

A Study of Clementionna’s Particularized 
Conversational Implicatures in Mirror Mirror 

อาจารย์อิสรา นามตาป ี โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันท่ี 9 – 12 ธันวาคม 
2560 
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เอกสารแนบ 2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือนักวิจัย ท่ีท าวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ (ข้อมูลจากการคาดการนักวิจัยที่จะท าสัญญาทุน) 

No คณะ ชื่องาน ชื่อผู้ท าวิจัย ปีที่ท าผลงาน 
(งบประมาณ) 

1 เกษตรฯ การอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มมลูค่าวตัถุดิบอาหารจากภูมปิัญญาชาวมอญ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธาน ี

อาจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ 2561 

2 ครุศาสตร ์ การศึกษาสมรรถนะของสะเต็มศึกษาท่ีเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาโดย
ใช้โครงการสร้างท้องฟ้าจ าลองขนาดเล็ก 

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย 2561 

3 ครุศาสตร ์ การสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์และปริภมูิสามมติิ โดยใช้โปรแกรมเรขาคณติพลวัต อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 2561 

4 ครุศาสตร ์ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโดยผักพ้ืนบ้านไทยท่ีใช้เพื่อควบคุมระดบัน้ าตาลในเลือด. อาจารย์รตัวรรณ พูดเพราะ 2561 

5 เทคโนฯอุต การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งแคบหมูด้วยเซลล์แสงอาทิตยร์่วมกับพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นต้นแบบ
ส าหรับกลุ่มอาชีพท้องถิ่น :กรณีศกึษากลุ่มแม่บ้านต าบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาครติ ศรี
ทอง 

2561 
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No คณะ ชื่องาน ชื่อผู้ท าวิจัย ปีที่ท าผลงาน 
(งบประมาณ) 

6 เทคโนฯอุต การพัฒนาแผ่นไม้อัดส าเร็จรูปจากเส้นใยพืชเศษกิ่งไม้ทางการเกษตรเพื่อการลดมลพิษที่ท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิวัฒน ์ คลัง
วิจิตร 

2561 

7 เทคโนฯอุต การศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนโดยรถยนต์และรถบรรทุกสู่การ
ขนส่งระบบรางในภาคใต้ของประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ  
แพงศรี 

2561 

8 เทคโนฯอุต ช่ือการสร้างความยั่งยืนในการบรหิารจัดการการน้ าของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้หลักการประเมิน
ฟุตพริ้นท์น้ าและหลักลีนซิกสซ์ิกมา่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร ์
กาญทนานนท์ 

2561 

9 เทคโนฯอุต ออกแบบและพัฒนาเตาเผาชีวมวลเพื่อใช้ในงานหัตถกรรมเครื่องปัน้ดินเผา : ชุมชนมะยม เมด็ดินเผา 
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 

อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง 2561 

10 เทคโนฯอุต การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์หัตถกรรมจากหวายและไมไ้ผ่ ประเภทของใช้และของที่ระลึกเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง 2561 

11 เทคโนฯอุต ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย ป้องกันโรคแทรกซ้อน
ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะโรคไม่ติดต่อเรือ้รังชุมชนต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์กฤตเิดช มิ่งไม ้ 2561 

12 เทคโนฯอุต การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัยเกาะเกร็ด อาจารย์ธนวรรธน์ ท้าวนอก 2561 

13 เทคโนฯอุต เครื่องควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบไรส้ายเพื่อผู้พิการ และผู้สูงอายดุ้วยโทรศัพท์เคลื่อนที ่ อาจารย์โยษิตา เจริญศริ ิ 2561 

14 นวัตกรรมฯ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์คณุคา่ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนด้วยเครือข่าย
ชุมชนและการสืบทอดภมูิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย ์ 
ศรีปูณะ 

2561 

15 นวัตกรรมฯ บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย(อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์คุณค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนด้วยเครือข่ายชุมชนและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย ์ 
ศรีปูณะ 

2561 
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16 นวัตกรรมฯ การพัฒนาเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คณุค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ในระบบนิเวศ ป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม  
จ.ปราจีนบรุ ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย ์ 
ศรีปูณะ 

2561 

17 นวัตกรรมฯ การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คณุค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบนิเวศป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 

อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา 2561 

18 นวัตกรรมฯ รูปแบบสถานบริการผู้สูงอายภุายใต้ความเป็นสากลของสญัลักษณ์ทางสุนทรียศาสตร์สิ่งแวดล้อมท่ี
เหมาะสมส าหรบัองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นของประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 2561 

19 นวัตกรรมฯ ช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ช่ือ..การวิเคราะห์และถ่ายทอดคุณคา่ของความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศป่าชุมชนโนนหินผึ้ง ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบรุ ี

อาจารย์ ดร.ศศิธร  หาสิน 2561 

20 นวัตกรรมฯ รูปแบบการบริหารจัดการที่พักแบบโฮมเสตย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของ
จังหวัดสระแก้ว 

อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 2561 

21 มนุษยศาสตร์ฯ การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) 

อาจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา 2561 

22 มนุษยศาสตร์ฯ การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย 

อาจารย์ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 2561 

23 มนุษยศาสตร์ฯ ปัญหาของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานคณุภาพการศึกษา ธรรมาภิบาล 
และค่านิยมในการบริหารงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัในประเทศไทย 

อาจารย์พยุงศักดิ ์ ทราบรัมย ์ 2561 

24 มนุษยศาสตร์ฯ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์. 2561 
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25 มนุษยศาสตร์ฯ แนวทางการเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างต ารวจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจการต ารวจ 

อาจารย์ฤทัยทิพย์ จันทรส์ระแก้ว 2561 

26 วจก. ..รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน
ในพื้นที่ภาคกลาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.ภญิญาพัชญ์ 
นาคภิบาล 

2561 

27 วจก. การพัฒนาผลิตภณัฑ์และการตลาดของชุมชนสู่เศรษฐกิจดจิิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุข
เกิด 

2561 

28 วจก. ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค ์ รองศาสตราจารย์วรณุี เชาวน์สุขุม 2561 
29 วจก. บริหารแผนงานวิจัยและโครงการย่อย (ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่

เศรษฐกิจ สร้างสรรค์). 
รองศาสตราจารย์วรณุี เชาวน์สุขุม 2561 

30 วจก. การพัฒนาผลิตภณัฑผ์้าทอ ด้วยเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ส าหรับผู้ประกอบการ เขตภาคกลาง อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน ์ 2561 
31 วิทยาศาสตร์ฯ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.นฤมล 
ธนานันต์ 

2561 

32 วิทยาศาสตร์ฯ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.พรรณวภิา 
แพงศรี 

2561 

33 วิทยาศาสตร์ฯ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรสีุนนท์ 2561 

34 วิทยาศาสตร์ฯ แนวทางบริหารจัดการการใช้น้ าบาดาลและน้ าผิวดินร่วมกันเพื่อบรรเทาสภาวะภัยแล้งและน้ าท่วม
ภายใต้ฉากทัศน์การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเทคนิคการวิเคราะหส์มดลุน้ า ในบรเิวณลุ่ม
น้ าป่าสักตอนล่าง 

อาจารย์นิธิพนธ ์ น้อยเผ่า 2561 

35 วิทยาศาสตร์ฯ การส ารวจพรรณไม้ในหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ อาจารย์มัทนภรณ์ ใหม่คาม ิ 2561 
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36 วิทยาศาสตร์ฯ การเพิ่มผลผลติมันส าปะหลังในพื้นที่ดินทรายจัดด้วยเพอรไ์ลต์ที่ปรบัสภาพด้วยความร้อนและไบ
โอชาร์ 

อาจารย์รตัถชล  อ่างมณ ี 2561 

37 วิทยาศาสตร์ฯ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชน : กรณีศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

อาจารย์วัฒนาอัจฉรยิะโพธา 2561 

38 สวพ. วัฒนธรรมด้านอาหารมอญ จังหวัดปทุมธานี เพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค ์ นางสาววนิดา  พิงสระน้อย 2561 

39 สาธารณสุข ช่ือ.ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักวิถธีรรม วิถีไทย ป้องกันโรคแทรก
ซ้อนในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย ์สงวนช่ือ 2561 

40 สาธารณสุข ผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักวิถีธรรม วิถีไทย ป้องกันโรคแทรกซ้อน
ในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะโรคไม่ติดต่อเรือ้รังชุมชนต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์ 2561 

41 สาธารณสุข ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคณุภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธาน ี

อาจารย์รตันาภรณ์ อาษา 2561 

42 สาธารณสุข ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคณุภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธานี..ช่ือผู้จัดท า. 

อาจารย์วิมลรตัน์ ถนอมศรีเดชชัย 2561 

 

 
 

 


