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ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
งบประมาณ

จัดสรรท้ังหมด
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

จำนวน
โครงการ 
ท้ังหมด 

ผลการดำเนินการ
ร้อยละ 100  
(โครงการ) 

ผลการดำเนินการ
ระหว่างร้อยละ  

50-99 (โครงการ) 

ผลการดำเนินการ
น้อยกว่าร้อยละ 50 

(โครงการ) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) 

110,643,688.00 98,573,134.02 89.09 11 9 1 1 90.91 

2 การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น 

8,583,174.00 6,457,975.40 75.24 5 2 1 2 60.00 

3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์
และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

72,816,542.00 71,652,206.72 
98.40 5 4 1 0 100.00 

4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

868,563.00 860,803.73 99.11 3 3 0 0 100.00 

5 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

759,955,333.00 695,128,373.24 91.47 13 7 6 0 100.00 

รวมท้ังสิ้น 952,867,300.00 872,672,493.11 91.58 37 25 9 3 91.89 



 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจำนวนงบประมาณจัดสรรทั ้งส ิ ้นจำนวน 952,867,300.00 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 
872,672,493.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.58 จำนวนโครงการทั้งสิ้นจำนวน 37 โครงการ มีผลการดำเนินการอยู่ระหว่างร้อยละ 50-100 
จำนวน 34 โครงการ ผลการดำเนินการน้อยกว่าร้อยละ 50 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.89  โดยโครงการท่ีมีผลการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายมีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะดังนี้ 

ลำดับท่ี โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1 โครงการพัฒนากิจกรรม 

กระบวนการเรียนรูจ้ากการ
ปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกบั
ชุมชน 

ปัญหาและอุปสรรค 
    จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับ
ชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมดมีจำนวนน้อย เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติงานผ่านการทำงาน
ร่วมกับชุมชนไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ส่งผลให้ชุมชนที่ต้องกิจกรรม
ดำเนินกิจกรรมร่วมกันขอยกเลิกหรือยุติกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมให้สามารถสอดคล้องกับสถานการณ์ที ่มีความเปลี ่ยนแปลง เช่น 
ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์  

2 โครงการจัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

ปัญหาและอุปสรรค 
          จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปีที่ยังไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ เนื่องจากยังมี เครือข่าย
ความร่วมมือการร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมีจำนวนน้อย   
ข้อเสนอแนะ 
          ควรเร่งดำเนินการสร้างเครือข่ายและการสร้างแรงจงูใจ ในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานทัง้ใน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  



ลำดับท่ี โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
3 โครงการพัฒนาการผลิตผล

งานวิจัยของอาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

ปัญหาและอุปสรรค 
        การพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ฯ ยังมีจำนวนน้อย เนื ่องจาก อาจารย์มีภาระงานสอนมาก และช่วงเวลาของการอบรมพัฒนาไม่
สอดคล้องกับช่วงเวลาภาระงานสอน 
ข้อเสนอแนะ 
        ควรปรับช่วงเวลาของการอบรมและพัฒนา ใหม้ีความเหมาะสมกบัช่วงเวลาของอาจารย์ เช่น อบรมและ
พัฒนาในช่วงของการปิดภาคการศึกษา หรือเปลี่ยนวิธิการจากเดิมในรปูแบบ onsite มาเป็นรูปแบบ online  



รายละเอียดผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ 2564 

จําแนกรายยุทธศาสตร



เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรงุหลักสูตร 
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  
82 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 82  หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน  82 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเน้ือหาระบุอยู่ใน มคอ. 2 

คณะ 
จำนวนหลักสูตร

ท้ังหมด 
จำนวนหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 

ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 18 18 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 12 100 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 15 100 
เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 100 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 9 100 
วิทยาการจัดการ 9 9 100 
สาธารณสุขศาสตร์ 5 5 100 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 10 100 

รวม 82 82 100 
     

1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
99.10 

จำนวนงบประมาณการดำเนินงานวิชาการทั้งสิ้นจำนวน 14,354,220 บาท ตั้งเบิกจำนวน 14,224,832.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.10 ณ วันที่  22 กันยายน 2564  (คก.ปรับปรุงหลักสูตร/คก.บริหารจัดการงบประมาณด้านวิชาการ/คก.ส่งเสริมการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ) 

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1  3,457,500.00 5,384}493.20 155.73 
ไตรมาส 2  6,925,640.00 9,202,610.20 132.89 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 3  10,632,500.00 11,179,841.45 105.15 
ไตรมาส 4  14,354,220.00 14,224,832.75 99.10 

รวม 14,354,220.00 14,224,832.75 99.10 
 

    
1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ   
100 

ร้อยละ  
63.94 

ปีการศึกษา 2563 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 2,102  วิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ จำนวน 1,344 รายวิชา                          
คิดเป็นร้อยละ 63.94 

หน่วยงาน 
จำนวนรายวิชาท่ีเปิดสอน 

ท้ังท้ังหมด 
จำนวนรายวิชาท่ีมีผลงาน 

เชิงประจักษ์ 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 185 131 70.81 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 425 112 26.35 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 457 433 94.75 
เทคโนโลยีการเกษตร 85 51 60.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 258 73 28.29 
วิทยาการจัดการ 256 256 100.00 
สาธารณสุขศาสตร์ 102 27 26.47 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 116 114 98.28 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 91 34 37.36 
บัณฑิตวิทยาลัย   74 60 81.08 
งานวิชาศึกษาทั่วไป 18 18 100.00 
งานศูนย์ภาษา 35 35 100.00 

รวม 2,102 1,344 63.94 
(เอกสารแนบ คก.1.2.1.1) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จำเป็น
ต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
74.41 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 6,658 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ ป.ตรี และ ป.บัณฑิต สารสนเทศปีการศึกษา 2563) เข้าร่วม
กิจกรรม 4,954 คน คิดเป็นร้อยละ 74.41 ประกอบไปด้วยกิจกรรมพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น จำนวน 60 กิจกรรม ยกเลิก
กิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม 21 กิจกรรม เบิกงบประมาณ แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 3 กิจกรรม คงเหลือจัดกิจกรรม 36 กิจกรรม 
จำแนกรายหน่วยงานได้ดังน้ี 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 1,738 1,420 81.70 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 738 303 41.06 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,446 1,446 100 
เทคโนโลยีการเกษตร 133 133 100 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 408 408 100 
วิทยาการจัดการ 1,213 386 31.82 
สาธารณสุขศาสตร์ 405 397 98.02 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 140 114 81.43 
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว 62 62 100 
บัณฑิตวิทยาลัย   375 285 76.00 

รวม 6,658 4,954 74.41 
(เอกสารแนบ คก.1.2.2.1) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1.2.3 โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ  
ของนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชนต่อจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
14.76 

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 6,658 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ ป.ตรี และ ป.บัณฑิต สารสนเทศปีการศึกษา 2563) เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน 983 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 
14.76 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 1,738 259 14.90 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 738 38 5.15 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,446 109 7.54 
เทคโนโลยีการเกษตร 133 12 9.02 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 408 99 24.26 
วิทยาการจัดการ 1,213 261 21.52 
สาธารณสุขศาสตร์ 405 104 25.68 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 140 19 13.57 
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว 62 10 16.13 
บัณฑิตวิทยาลัย   375 72 19.20 

รวม 6,658 983 14.76 
(เอกสารแนบ คก.1.2.3.1) 

 1.2.3.2 จำนวน
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาตาม
กระบวนการ        
วิศวกรสังคม 

200 
คน 

178 
คน 

จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคมจำนวน 178 คน ได้แก่ 
1. กิจกรรมอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (3-5 มี.ค. 64) 
นักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางกลุ่มเป้าหมายจำนวน 155 คน เข้าร่วมทั้งหมด 215 คน (นักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
139 คน) ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
2. กิจกรรมประกวดโครงการ "วิศวกรสังคม (Social Engineer) (1 มิ.ย. 64 – 25 ส.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย 9 ทีม ๆ ละ 5 คน รวม 45 คน เข้าร่วมจริง 95 คน (ไม่นับ นศ.ซ้ำกับการอบรมวันที่ 3-5 มี.ค. 64 จำนวน 39 คน) 
ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องวิศวกร
สังคม การพัฒนาตามกระบวนการวิศวกรสังคม 
จำแนกรายคณะได้ดังน้ี 

คณะ จำนวนนักศึกษา (คน) 
ครุศาสตร์ 49 
เทคโนโลยีการเกษตร 8 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 19 
วิทยาการจัดการ 7 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 
สาธารณสุขศาสตร์ 21 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว 9 

รวมท้ังสิ้น 178 
 
 

1.2.4 โครงการ      
บ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup)) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ 

ร้อยละ 
 70 

ร้อยละ  
 61.76  

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 68 หลักสูตร(อ้างอิงสารสนเทศ ปี 2563) มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน. 42
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 61.76   
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

คณะ 
จำนวน
หลักสูตร
ท้ังหมด 

จำนวนหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 11 6 54.54 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14 7 50 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 7 58.33 
เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 100 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 6 75 
วิทยาการจัดการ 9 7 77.78 
สาธารณสุขศาสตร์ 4 1 12 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 3 75 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 3 2 66.6 

รวม 68 42 61.76 
 
(เอกสารแนบ คก. 1.2.4.1) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
74.37 

 

 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 27 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่1-4 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 6,658 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาระหว่าง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จำนวน 4,952 คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 
5,495 คน  (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 74.37 รายละเอียด จำแนกรายคณะ ดังน้ี 
 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 1,738 1,363 78.42 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 738 730 98.92 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,446 908 62.79 
เทคโนโลยีการเกษตร 133 91 68.42 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 408 338 82.84 
วิทยาการจัดการ 1,213 986 81.21 
สาธารณสุขศาสตร์ 405 375 92.59 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 140 114 81.43 
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว 62 47 75.81 
บัณฑิตวิทยาลัย   375 0 0 

รวม 6,658 4,952 74.38 
 (เอกสารแนบ คก. 1.3.1.1) 

 1.3.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมภาษาจีนและ
ผ่าน HSK ระดับ 4 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีสาขาวิชาภาษาจีนจำนวน 103 คน เข้ารับการอบรมภาษาจีนจำนวน 20 คน (เฉพาะชั้นปีที่ 5)  ผ่าน HSK 
ระดับ 4 จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

9
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย ใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวน
เครือข่าย        
ความร่วมมือ 
ภายในประเทศ     
ที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

30 
เครือข่าย 

22 
เครือข่าย 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 22 เครือข่ายได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 13 เครือข่ายได้แก่ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
โรงเรียน ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์) ระหว่าง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ กับ 
1. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  
2. โรงเรียนวัดลาดทราย  
3. โรงเรียนบ้านคลองขวางบน  
4. โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  
5. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์  
6. โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่  
7. โรงเรียนบ้านบึง  
8. โรงเรียนวัดเปรมปรีชา  
9. โรงเรียนสุลักขณะ  
10. โรงเรียนวัดนนทรีย์  
11. โรงเรียนวัดตะวันเรือง  
12. โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม  
13. โรงเรียวัดใหม่ผดุงเขต  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 1 เครือข่ายได้แก่ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย 
ระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท ทีดี เอส เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด  
สถานที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 1 เมษายน – 15 สิงหาคม 2564 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 2 เครือข่ายได้แก่ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC 2021 ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถาบันการศึกษา 9 สถาบัน กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ์ สถานที่อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ วันเดือนปี 26 มีนาคม  2564 (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 
(มหาชน) ประชุมเชิงปฎิบัติการทบทวนข้อตกลงและผลการปฎิบัติงาน ระหว่างหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ห้องประชุมการเวก อาคาร 5 วันที่ 30 มิ.ย.2564 
คณะวิทยาการจัดการ จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 6 เครือข่ายได้แก่ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันจัดการศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตรและส่งอาจารย์เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์กับสถาน
ประกอบการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ บ.ห้างเซ็นทรัล ดิพาทเมนท์สโตร์ จำกัด วันเดือนปี ธ.ค.64  
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันจัดโครงการมหกรรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ครั้งที่ 1 ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วันเดือนปี 6-8 ก.ย.64 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่าง
วันที่ 16 พ.ย. 2563 จำนวน 2 คน ฝึกงานในตำแหน่ง Tour Operstion และผู้ช่วยมัคคุเทศ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ  
บ.วิทมี ทราเวล จำกัด วันเดือนปี  
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันโครงการความร่วมมือกับกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 19 เปิดหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 19  
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรม
และตัวแบบการพัฒนาวิถีใหม่” ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ มรภ.เทพสตรี วันเดือนปี 15-16 ก.พ.64 
6. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันเดือนปี 29 ก.ค.64  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศที่มีการ
ดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

5   
เครือข่าย 

- 
เครือข่าย 

จัดอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Zoom เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุนท่านสามารถเข้าร่วมได้โดยทั่วถึงและลดการเสี่ยงการใกล้ชิดกัน
ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 38 ราชภัฏ โดยมีวิทยากรในช่วงเช้าคือ อาจารย์ ดร.สะอาด บรรเจิดฤทธ์ิ ในช่วงบ่ายวิทยากรคือ พระ
มหานภันต์ สินติภัทโท เป็นผู้บรรยายและอบรม ให้ผู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องจงกลณี ชั้น ๓ อาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพสมเด็จเจ้าฟ้าว
ไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 12 มี.ค. 64  

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกชั้นปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
78.53 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวน 1,715 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
จำนวน 1,683 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 98.13  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวน 1,756 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู
จำนวน 1,379 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 78.53 (เน่ืองจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 มีแผนในการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
(รุ่น 63) จำนวนทั้งสิ้น 371 คน เข้าร่วมจำนวน 362 คน วันที่ 30 พ.ย. 2563 
2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รุ่น 63) จำนวนทั้งสิ้น 
371 คน เข้าร่วมจำนวน 356 คน วันที่ 25 ม.ค. 2564  
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  
(รุ่น 63) จำนวนทั้งสิ้น 367 คน เข้าร่วมจำนวน 356 คน วันที่ 1 มี.ค. 2564 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 62) (สายวิทย์ฯ)  
จำนวนทั้งสิ้น 134 คน เข้าร่วมจำนวน 134 คน วันที่ 1 ธ.ค. 2563  
2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 62) (สายวิทย์ฯ) 
จำนวนทั้งสิ้น 134 คน เข้าร่วมจำนวน 126 คน วันที่ 26 ม.ค. 2564  
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 62) (สายวิทย์ฯ) 
จำนวนทั้งสิ้น 134 คน เข้าร่วมจำนวน 132 คน วันที่ 2 มี.ค. 2564  
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 63) (สายสังคมฯ)  
จำนวนทั้งสิ้น 235 คน เข้าร่วมจำนวน 225 คน วันที่ 29 มิ.ย. 2564  
5. สัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 63) (สายสังคมฯ) 
จำนวนทั้งสิ้น 233 คน เข้าร่วมจำนวน 229 คน  วันที่ 3 ส.ค. 2564  
6. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  
(รุ่น 63) (สายสังคมฯ) จำนวนทั้งสิ้น...233...คน เข้าร่วมจำนวน.....229........คน  วันเดือนปี..3 ส.ค. 2564.... 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รุ่น 62) (สายสังคมฯ)  
จำนวนทั้งสิ้น 233 คนเข้าร่วมจำนวน 229 คน วันที่ 2 ก.ค. 2564  
2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รุ่น 62) (สายสังคมฯ) 
จำนวนทั้งสิ้น 235 คนเข้าร่วมจำนวน 230 คน วันที่ 6 ส.ค. 2564  
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 (รุ่น 62) (สายสังคมฯ) 
จำนวนทั้งสิ้น 235 คนเข้าร่วมจำนวน 228 คน วันที่ 10 ก.ย. 2564  
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รุ่น 60) จำนวนทั้งสิ้น 345 คน เข้าร่วมจำนวน 341 คน วันที่ 26 พ.ย. 2563  
2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รุ่น 60) จำนวนทั้งสิ้น 345 คนเข้าร่วมจำนวน 330 คน วันที่ 21 ม.ค. 2564  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
3. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (รุ่น 60) จำนวนทั้งสิ้น 344 คนเข้าร่วมจำนวน 332 คน วันที่ 21 ม.ค. 2564  
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (รุ่น 61) จำนวนทั้งสิ้น 314 คนเข้าร่วมจำนวน 308 คน วันที่ 24 มิ.ย. 2564  
5. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (รุ่น 61) จำนวนทั้งสิ้น 314 คนเข้าร่วมจำนวน 312 คน วันที่ 5 ส.ค. 2564
นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 59) จำนวนทั้งสิ้น 308 คนเข้าร่วมจำนวน 302 คน  
วันที่24 พ.ย. 2563 
2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 59) จำนวนทั้งสิ้น 308 คน เข้าร่วมจำนวน 296 คน  
วันที่ 28 ม.ค. 2564 
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รุ่น 59) จำนวนทั้งสิ้น 304 คนเข้าร่วมจำนวน 304 คน  
วันที่ 26 มี.ค. 2564 
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รุ่น 60) จำนวนทั้งสิ้น 340 คนเข้าร่วมจำนวน 337 คน  
วันที่ 6 พ.ค. 2564 
5. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (รุ่น 60) จำนวนทั้งสิ้น 339 คนเข้าร่วมจำนวน 328 คน  
วันที่ 22 ก.ค 2564 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
สาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตทุกระดับชั้นที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

 

จำนวนนักเรียนสาธิตทั้งหมด 2,292 คนจำนวนเรียนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 2,292 คน  คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยแบ่งเป็นกิจกรรมที่จัดตามสมรรถนะ 5 ด้านดังน้ี 
1. ความสามารถในการส่ือสาร โดยมีกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักเรียน เช่น 
        1.1 Project Approach ระดับอนุบาล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน เข้าร่วมจำนวน 200 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเด็ก
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการพูด กล้าแสดงออก และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
        1.2 English Camp ป.1-4 (EP) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 43 คน เข้าร่วมจำนวน   43 คน ทักษะที่ได้รับนักเรียนสามารถสนทนา
โต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และการเขียน Cinquain นักเรียนสามารถเขียนผลงานและนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ 
        1.3 Drama Performance for IEP ม.3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 72 คน เข้าร่วมจำนวน 65 คน ทักษะที่ได้รับได้ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการแสดงละครภาษาอังกฤษ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักเรียน เช่น 
      2.1 STEM Robotic ระดับประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน นักเรียน 640 คน เข้าร่วมจำนวน 640 คน มีทักษะที่ได้รับการ
ดำเนินกิจกรรมและได้เรียนรู้ทักษะการนำความรู้ทางเทคโนโลยีไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
      2.2 Coding ระดับประถมศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน นักเรียน 640 คน เข้าร่วมจำนวน 640 คน ทักษะที่ได้รับได้รับการพัฒนา
ด้านทักษะการปฏิบัติ การเรียนรู้ด้าน Coding ในการดำเนินในชีวิติประจำวัน 
3. ความสามารถในการคิด โดยกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักเรียน เช่น         
       3.1 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน. 310 คนเข้าร่วมจำนวน  304 คน ทักษะที่
ได้รับการพัฒนานักเรียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นเช่น การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ความสามัคคี และการทำการเกษตรและอ่ืน ๆ 
       3.2 การเรียนรู้นอกห้องเรียน ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มเป้าหมายจำนวน. 329 คน เข้าร่วมจำนวน  329 คน ทักษะที่
ได้รับการพัฒนานักเรียนมีทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นเช่น การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน ความสามัคคี และการทำการเกษตรและอ่ืน ๆ 
       3.3 ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียน วิทย์- คณิต ม.1-3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 142 คน เข้าร่วมจำนวน 142 คน ทักษะที่ได้รับ
ความรู้ในเรื่อง เรขาคณิต การเท่ากัน สมการ การสร้างรูปทรง การคิดเลขเร็ว 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา โดยกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักเรียน เช่น 
       4.1 ค่ายวิทยาศาสตร์แผนการเรียน วิทย์- คณิต ม.1-3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน นักเรียน 142 คน เข้าร่วมจำนวน 142 คน ทักษะ
ที่ได้รับได้รับการพัฒนาสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ เช่น เทคนิคและวิธีการทดลองในห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 
       4.2 ค่ายคณิตศาสตร์ แผนการเรียน วิทย์ - คณิต ม.1-3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน นักเรียน 142 คน เข้าร่วมจำนวน 142 คน ทักษะ
ที่ได้รับได้รับการพัฒนา นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ความรู้ในเรื่อง เรขาคณิต การเท่ากัน สมการ การ
สร้างรูปทรง การคิดเลขเร็ว 
5. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต โดยกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักเรียน เช่น         
         5.1 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 329 คน เข้าร่วมจำนวน 318 คน ทักษะที่
ได้รับการพัฒนานักเรียนได้มีการฝึกระเบียบวินัย เช่น ระเบียบแถวการตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากน้ีนักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามกฎของการอยู่ค่ายพร้อมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
        5.2 ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 840 คน เข้าร่วมจำนวน 820 คน ทักษะที่ได้รับ
นักเรียนได้มีการฝึกระเบียบวินัย เช่น ระเบียบแถวการตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากน้ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎ
ของการอยู่ค่ายพร้อมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
       5.3 วันคริสต์มาส กลุ่มเป้าหมายจำนวน 639 คน เข้าร่วมจำนวน 639 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการเสดงออก เช่น การ
แสดงบนเวที ด้านงานประดิษฐ์ เช่น การประกวดประดิษฐ์ card  
       5.4 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก ป.1-3 IEP กลุ่มเป้าหมายจำนวน 162 คน เข้าร่วมจำนวน 162 คน ทักษะที่ได้รับได้
เรียนรู้วัฒนธรรมและมารยาทในการอาหารของชาวตะวันตก 
       5.5 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษบริการ ป.4-6 IEP กลุ่มเป้าหมายจำนวน 215 คน เข้าร่วมจำนวน 215 คน ทักษะที่ได้รับการใช้
คำศัพท์อุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร เครื่องดื่มหรืออุปกรณ์ต่างๆบนเครื่องบินนำมาใช้ในการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ 
       5.6 กิจกรรมเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ตามแผนการเรียน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน เข้าร่วมจำนวน 100 คน ทักษะที่ได้รับ
นักเรียนมีความสามารถในการแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัยในการทำกิจกรรม ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่าง
พอเพียงมุ่งม่ันในการทำงาน และช่วยเหลือเพื่อนระหว่างดำเนินกิจกรรม 
หมายเหตุ กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 ได้มีการยกเลิกการดำเนินกิจกรรมและได้มีการรวมงบประมาณไปที่ 2 กิจกรรมข้างต้น เพ่ือนำงบประมาณไป
จัดซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนโดยที่นักเรียนตัง้แตร่ะดับเตรียมอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2,292  คน ได้รับชุด
กิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกคนทุกระดับชั้นเพ่ือพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มากกว่า 
4.51 

0 เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนสาธิตไม่ได้ดำเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัยในการเข้ารับการประเมินการจัดการ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) โดยมีผลการประเมินอยู่ที่  102  คะแนน (เอกสารแนบคก 1.6.1) และ
ดำเนินการรอรับการตรวจสมศ. จึงทำให้ทางโรงเรียนไม่ได้เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใน
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

1.6.1.3 ค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มากกว่า 
4.51 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จำนวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อปี 

50,000,000 
บาท 

22,528,706 
บาท 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  22,528,706 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 
ไตรมาสที่ 1 = 16,470,100 บาท 
ไตรมาสที่ 2 = 17,332,800 บาท 
ไตรมาสที่ 3 = 20,443,400 บาท 
ไตรมาสที่ 4 = 22,528,706 บาท  จำแนกรายหน่วยงานได้ดังน้ี 

ที่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนเรื่อง จำนวนเงิน หมายเหต ุ

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 5,809,500  

2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 4 945,936  

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 3,190,900  

4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 300,000  

5 คณะวิทยาการจัดการ 4 1,853,900  

6 คณะครุศาสตร์  3 1,250,200  

7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 700,000  

8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 3,327,000  

9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 2,341,270  

10 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  - -  

11 รร สาธิต 4 1,450,000  

12 ศูนย์สระแก้ว 3 1,360,000  

รวม 43    22,528,706  

(เอกสารแนบ คก. 2.1.1.1) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
 2.1.1.2 จำนวน

เครือข่ายความ
ร่วมมือ การร่วมทุน
และผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

10 
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ การร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จำนวน 2 เครือข่าย แยกตามคณะได้แก่ 
 

ท่ี คณะ/หน่วยงาน จำนวนเครือข่าย ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - -  
2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ - -  
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 1.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) NIA 
 

4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ - -  
5 คณะวิทยาการจัดการ - -  
6 คณะครุศาสตร์  - -  
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - -  
8 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - -  
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 1.เครือข่ายวิจัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  
10 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป  - -  

รวม 2   
 
 

 2.1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
 
 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
23.68 

จำนวนอาจารย์ที่ขอรับทุน 126 คน ของอาจารย์ทั้งหมด 553 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68 
(เอกสารแนบ คก. 2.1.1.3) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย   
และงานสร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   

 
 

 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
43.58 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน  553 คน  มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 43.58 
(เอกสารแนบ คก. 2.2.1.1) 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบยีนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 
 

ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่
ระดับ 5 โดยมีผลการดำเนินงานในแต่ละระดับ ดังน้ี 
ระดับท่ี 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ ้มครองสิทธิ ์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ.2563 
โดยมอบหมาย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีปิยะพงษ์ ยงเพชร เป็นผู้ดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริม ให้คำปรึกษาและแนะนำ เพื่อให้เกิดผลงานที่
เป็นรูปธรรม 
ระดับท่ี 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานท่ีจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดทำแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน ให้
เกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ของแผน โดยมีตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย ดังน้ี  
1.จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร จำนวน 30 ชิ้นงาน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ระดับท่ี 3 มีการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
- สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลการดำเนินตามแผน จำนวน 11 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 29.33  
ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน  ต่อ
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยมี รองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ เป็นที่ปรึกษา ซ่ึงการรายงานจะอยู่ในทุกไตร
มาส  
ระดับ 5 นำผลการดำเนินตามระดับ 4 นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผลการดำเนินการ    
- ผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบันไตรมาส 4 จำนวน 11 ผลงาน โดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ 5 
กรกฏาคม 2564  ให้ปรับปรุงการดำเนินงานโดยกำหนดในแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย
มีกิจกรรมดังนี้ 1.พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ด้วยวิธีการโค้ชและระบบพี่เลี้ยง 2.จัดเวลา
แสดงผลงานที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์งานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

12 
ครั้ง 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 12 ครั้ง ดังน้ี 
1. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11 วันที่ 15-16 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ  
อ.เมือง จ.ชลบุรี  
2. การประชุม งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 8 (Academic Science and 
Technology Conference ASTC2021) ระดับชาติ ร ่วมกับเครือข่าย ASTC วันเดือนปีที ่จัด 26 มีนาคม 2564 สถานที ่ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
3. การประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการจัดการ: การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถีปกติใหม่ ระดับชาติ ครั้งที่ 6 ร่วมกับ
เครือข่าย 12 สถาบัน  วันเดือนปีที่จัด 7 พฤษภาคม 2564 สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ผ่าน
ระบบ Zoom  Video Comference) 
4. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 5 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 (นวัตกรรม เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน) วันที่ 7 -9 
กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
5. การจัดประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
6. การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานนาฎศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 5 วันที่ 21 สิงหาคม 
2564 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
7. การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์/มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  
8. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ระดับชาติ  ร่วมกับเครือข่าย 1. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  9. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 10. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
9. มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  
10. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal) 
ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ วันเดือนปีที่จัด 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี  
11. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ  ครั้งที่ 2  “วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น”ร่วมกับเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันเดือนปีที่จัด  วันที่  20  กรกฎาคม 2564  สถานที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
12. การประชุม Health GIS 2020 international conference ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ร่วมกับเครือข่าย AIT วันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

2.3.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
27.40 

 
 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 135 คน (คณะครุศาสตร์ 69 คน,โรงเรียนสาธิต 66 คน)  จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัย
ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
พัฒนาครูจำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40  
(เอกสารแนบ คก. 2.3.1.1) 
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เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพนัธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จำนวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

30  
หมู่บ้าน 

 

116  
หมู่บ้าน 

 
 
 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากพื้นที่เป้าหมาย  2  พื้นที่ จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 30 หมู่บ้าน ได้ดำเนินการ 116 หมู่บ้านดังน้ี  
จังหวัดปทุมธานี 4 ตำบล จำนวน 44 หมู่บ้าน  ได้แก่  ตำบลคูบางหลวง จำนวน 60 ครัวเรือน ตำบลหน้าไม้ จำนวน 50 ครัวเรือน 
ตำบลคลองห้า 370 ครัวเรือน และตำบลบ้านงิ้ว จำนวน 50 ครัวเรือน 
จังหวัดสระแก้ว 5 ตำบล จำนวน  72 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลทุ่งมหาเจริญ จำนวน 40 ครัวเรือน ตำบลหนองตะเคียนบอน จำนวน 60 
ครัวเรือน ตำบลคลองไก่เถื่อน จำนวน 100 ครัวเรือน ตำบลคลองน้ำใส จำนวน 25 ครัวเรือน และตำบลเมืองไผ่ จำนวน 20 ครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้นทั้ง 2 พื้นที่  9 ตำบล 113 หมู่บ้าน จำนวน 775 ครัวเรือน         
          โดยเก็บฐานข้อมูลตำบลในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 113 หมู่บ้าน บนเว็บไซต์ http://learn.vru.ac.th/engagement/       
ซ่ึงภายในฐานข้อมูลตำบล หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ประเด็นการพัฒนา เชิงพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน อาทิ 
ทรัพยากร ภาคีเครือข่าย ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น 
   ตารางจำแนกรายหน่วยงานฐานข้อมูลหมู่บ้าน 

หน่วยงาน 
ฐานข้อมูลตำบล
จังหวัดปทุมธานี 

ฐานข้อมูลตำบล
จังหวัดสระแก้ว 

แผน ผล แผน ผล 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  11 11 - - 
2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  - - 12 12 
3. คณะวิทยาการจัดการ  - - 10 10 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์  12 12 11 11 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 5 - - 
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  - - 28 28 
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  -  -  11 11 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

หน่วยงาน 
ฐานข้อมูลตำบล
จังหวัดปทุมธานี 

ฐานข้อมูลตำบล
จังหวัดสระแก้ว 

แผน ผล แผน ผล 
8. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  16 16 - - 

รวมท้ังสิ้น 116 หมู่บ้าน 44 44 72 72 

 
         ตัวอย่างชุมชนสำคัญในระบบฐานข้อมูลตำบล  
จังหวัดปทุมธานี ชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 16 หมู่บ้าน ได้ดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมการทำ
เกษตรปลอด สารพิษเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย ก่อนเริ่มดำเนินโครงการมีรายได้ 34,206.82 บาท/เดือน ผลการ
ดำเนินการที่ได้ รายได้หลังดำเนินโครงการ 59,874.83  บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 45.80 % เกิดนวัตกรรมใน
พื้นท่ีคือ เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษา ขนมเปี๊ยะไส้สด (เป็นตำบลเป้าหมาย ตำบลมุ่งสู่ความพอเพียง (11 เป้าหมาย) และเป็น
ตำบลมุ่งสู่ความย่ังยืน (14 เป้าหมาย)      

 

3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
จากภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ

ระดับ  
5 

ระดับ  
5  
 

      ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับคณะและ

หน่วยงานได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยพิจารณาจากการดำเนินงาน
ในปี 2563 คัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา โดยแบ่งเป็น จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 ตำบล และพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว จำนวน 5 ตำบล  รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ตำบล 
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับคณะและหน่วยงาน จัดทำบันทึกลง
นามความร่วมมือทางวิชาการกับพัฒนาการ หน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว .ในการร่วมกับดำเนินโครงการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขึ้น เพื่อขับเคลื่อนงานตามพระบรมราโชบาย โดยมุ่งเน้นการ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

พัฒนาแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และคุณภาพการศึกษา ในชุมชนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง
รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการโดยให้อาจารย์นักพัฒนา ร่วมประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงาน
ภายในพื้นที่ และพัฒนาการจังหวัด สำรวจชุมชนทีมีความเป็นไปได้ในการพัฒนางาน โดยมีหลัก คือ  
      1. ยึดพื้นที่เดิมที่ได้ดำเนินการในปี 2562 และ 2563 จำนวน 9 พื้นที่  
      2. พื้นที่ใหม่ที่มีแนวโน้ม หรือมีโอกาสที่จะพัฒนาได้เพิ่มเติม ซ่ึงข้อมูลได้จากการสำรวจของอาจารย์นักพัฒนาร่วมกับองค์กรส่วน
ท้องถิ่น และพัฒนาการจังหวัด นำข้อมูลที่ได้มาเขียนขอเสนอโครงการ เพื่อส่งโครงการไปยังกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม จากนั้นกระทรวง อว. ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย  แจ้งวันเริ่ม
ดำเนินงาน (อว.จ้างงาน) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  พร้อมกันทั่วประเทศ  ในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ทำการปฐมนิเทศพร้อมกันในวันที่ 26 มกราคม 2564  เพื่อแจ้งนัดหมายและทำความเข้าใจในบทบาทหน้าท ี่การ
ดำเนินงานของแต่ละคน  โดยผู้จัดการพื้นที่จะต้องช่วยขยายความและให้รายละเอียดในการทำงาน สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัด
ปทุมธานี 4 ตำบล และจังหวัดสระแก้ว 5 ตำบล รวม 9 ตำบล จากนั้นนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อสร้างเครือข่ายนักพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น สำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ ้าน
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนในการแก้ปัญหาความยากจนร่วมกัน 
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50 
ระดับ 4  มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51 – 100  
     ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ให้หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว และสำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ นำเสนอแผนดำเนินการพัฒนากิจกรรมยกระดับ เศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมาย
ตำบล 16 ประการ ได้แก่  
      1.องค์กรชุมชนตำบลมีสมรรถนะในการจัดการสูง  
      2. การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
      3.ความสามารถวิเคราะห์ รายรับ-รายจ่าย  
      4. สัมมาชีพเต็มพื้นที่  
      5. เกษตรทฤษฎีใหม่  
      6. สระน้ำประจำครอบครัว  
      7. การจัดการวิสาหกิจ  
      8. การฝึกอบรมด้านสังคม  
      9. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน  
      10. ตำบลปลอดภัย  
      11.การพัฒนาคุณภาพ  
      12.ระบบสุขภาพตำบล  
      13. ศูนย์เรียนรู้ตำบล  
      14. ระบบความยุติธรรมชุมชน  
      15. ระบบสื่อสารชุมชน และ ดิจิทัล  
      16. ตำบลทำความดี          
และมีการดำเนินการประเมินผลการดำเนินโครงการในภาพรวมครบทุกหมู่บ้านจำนวน 113 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100  
ตัวอย่างเช่น                                                             
    1. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด 
ปทุมธานี ได้นวัตกรรมในพื้นที่ คือ เทคนิคการยืดอายุการเก็บรักษาขนมเปี๊ยะไส้สด 
     2.โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ได้นวัตกรรมในพื้นที่ คือ 
       - การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อชุมชน  ชุด รำวงมอญบ้านงิ้ว 
       - การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน 
       - วีดิโอ แฟนเพจ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนบ้านงิ้ว 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
     3. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น 
จังหวัดสระแก้ว ได้นวัตกรรมในพื้นที่ คือ 
       - นวัตกรรมทางสังคมกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
     4. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว ได้นวัตกรรมในพื้นที่ คือ นวัตกรรมเศษอ้อยเหลือทิ้งนำมาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าและเห็ดหลินจือ 
     5. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ 
ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ได้นวัตกรรมในพื้นที่ คือ เทคโนโลยีสำหรับการผลิต
น้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในชุมชุน 

     6. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ได้นวัตกรรมในพื้นที่ คือการสกัดสีจากกาบมะพร้าว 
     7. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว ได้นวัตกรรมในพื้นที่ นวัตกรรมการทำลวดลายและรูปทรง ตะกร้าและชะลอจากไม้ไผ่รูปแบบใหม่ 
ระดับ5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการ
จัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับคณะและหน่วยงาน ได้ดำเนิน
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ทั้ง 113 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและ
ที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนหลังการดำเนินโครงการและร่วมกันดำเนินโครงการจัดเวทีนำเสนอบทเรียน
และข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยดำเนินการกิจกรรมผลิตสื่อวิดีโอถอดบทเรียนโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 คลิป ดำเนินโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ บนสถานีโทรทัศน์ 1 ช่อง 
ดำเนินโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ บนสื่อออนไลน์ 1 สำนักข่าว ดำเนินโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ บนหนังสือพิมพ์ 1 สำนักพิมพ ์จำนวนผลงานทั้งหมด 4 ผลงาน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ในปีการศึกษา 1/2563 และ 2/2563 ในรายวิชา 
VGE109 จำนวน 1,145 คน มีการลงพื้นที่และดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ครบทั้ง 1,145 คน คิดเป็นร้อยละ 100จำแนกรายคณะได้
ดังน้ี 

ลำดับท่ี คณะ จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนท้ังหมด(คน) 
จำนวนนักศึกษาลงพื้นท่ี(คน) 
1/2563 2/2563 

1 ครุศาสตร์ 285 146 139 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 143 85 58 

3 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 261 211 50 

4 เทคโนโลยีการเกษตร 16 12 4 
5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 94 61 33 

6 วิทยาการจัดการ 255 133 122 
7 สาธารณสุขศาสตร์ 70 55 15 

8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 21 0 21 

 รวมท้ังสิ้น 1,145 703 442 
 

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
50.20 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีบุคลากรและนักศึกษาจำนวนทั้งหมด 9,635 คน ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 4,838 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.21 
คณะครุศาสตร์  
โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อ พอเพียง ครั้งที่ 6 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวัดคุณหญิง กลุ่มเป้าหมายจำนวน  112 คน เข้า
ร่วมจำนวน  212  คน 
งานบริหารงานบุคลากร   
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบุคลากรเข้าศึกษาเรียนรู้ในหอนิทัศน์ตามรอยพระยุคลบาท และศูนย์
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ  ในวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม  2563 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 17  คน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบุคลากรเข้าศึกษาเรียนรู้ในหอนิทัศน์ตามรอยพระยุคลบาท และศูนย์
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ  ในวันที่ 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน 
งานวิชาการศึกษาท่ัวไป  
นักศึกษารายวิชา VGE 101 ตามรอยพระยุคลบาทนำบุคลากรเข้าศึกษาเรียนรู้ในหอนิทัศน์ตามรอยพระยุคลบาท และศูนย์
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ มีนักศึกษาวิชา GE จำนวน  512  คน 
งานพัฒนานักศึกษา 
- โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 
2563  (วันที่ 2 ธันวาคม 2563)  จำนวน 1,154 คน 
- กิจกรรมชมรมเพื่อพ่อเราพอเพียง ในวันที่ 23  ธันวาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน เข้าร่วมจำนวน 60 คน 
- โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 วันศุกร์ที่ 23  กรกฎาคม  2564 ณ อาคาร 100 ปี พระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความจงรักภักดีต่อชาติสืบสาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และร่วมน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมกิจกรรม 
ผูบ้ริหาร 18 คน คณาจารย์ 39 คน บุคลากร 233 คน นักศึกษา 380 คน รวมทั้งสิ้น 670 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ผ่านระบบออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 100 
- โครงการนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนิน
โครงการ วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย 183 คน เข้าร่วมจริง จำนวน 183 คน ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ คิดเป็นร้อย
ละ 100 
งานศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมน้อมรำลึกในหลวงรัชกาล 9 มีคณะทุกคณะ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ในวันที่ 12 
ตุลาคม  2563 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดจำนวน 466 คนมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 466 คน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
- กิจกรรมการเรียนรู้การลงแขกเก่ียวข้าว ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. คณะครุศาสตร์โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ จำนวน  60 คน  เข้าเรียนรู้การลงแขกเก่ียวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
-  โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เป็น
ผู้ให้การต้อนรับ จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 12 คน 
(บุคลากรภายใน 5 คน) 
- โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการวัฒนธรรม เพื่อการจัดหารายได้ และเยี่ยมชม
สถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.เจษฏา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ให้
เกียรติกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษเรื่อง การจัดการวัฒนธรรม เพื่อการจัดหารายได้ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบันอยุธยา

ศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 25 คน คน (บุคลากรภายใน 10 คน)  
- โครงการพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและผู ้บริหารระดับกลาง  จากการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 และผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 20 
คน  ให้เกียรติเข้าเยี ่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีอาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่ค ามิ รอง
ผู้อำนวยการ และอาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ให้การต้อนรับ (บุคลากรภายใน 7 คน) 
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร 20 คน คณาจารย์ 68 คน บุคลากร 113 คน 
นักศึกษา 375 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 300 คน รวมทั้งสิ้น 876 คน 
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเรียนรู้ฝึกปฏิบัติทำลู กอมปลา
อารมณ์ดี การฝึกปฏิบัติการปลูกต้นไม้ และการฝึกปฏิบัติสำรวจเรียนรู้พืชผักสมุนไพร ซ่ึงการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในรายวิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีี (mini Course ) สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้น ป.5 - 6 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 จำนวน 108 คน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนประถมศึกษา  เข้าเรียนรู้ฝึก
ปฏิบัติทำลูกอมปลาอารมณ์ดี การฝึกปฏิบัติการปลูกต้นไม้ และการฝึกปฏิบัติสำรวจเรียนรู้พืชผักสมุนไพร และฝึกปฎบัติปลูกผักคน
เมือง ณ ฐานที่ 3 ความม่ันคงด้านอาหาร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนประถมศึกษา ชั้น ป. 
3 - 4  ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 จำนวน 88 คน 
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนประถมศึกษา ชั้น ป.1-ป.2 
เข้าเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการปลูกผัก การฝึกปฏิบัติทำน้ํายาล้างจานผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน และการฝึกปฏิบัติสำรวจเรียนรู้พืช ไร่ สวน  
และสมุนไพร การทำอาหารเป็ดอาหารไก่ และวิถีชาวนาไทย ณ ฐานที่ 4 วิถีไทยร่วมสมัย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 จำนวน 78 คน 
- กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำโดย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ให้เกียรติ
นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การทบทวนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ
การระยะ 5 ปี  โดยมีอาจารย์ และบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ในวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 จำนวน 10 คน (บุคลากรภายใน 7 คน) 
- กิจกรรมการเรียนรู้การลงแขกเกี่ยวข้าว โดยผู้บริหาร อาจารย์นักพัฒนา บุคลากรเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้ากิจกรรมในครั้งน้ี  
ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. จำนวน 15 คน 
- โครงการพัฒนาพัฒนาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการกิจกรรมอบรม ให้กับ
บุคลากรใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน) ระหว่างวันที่  27 – 29 มกราคม 2564 มีผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 38 คน 
- โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์  ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2564  เพื่อเทิดพระเกียรติและ
แสดงความกตัญญุตา แด่สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  องค์ประธานกำเนิดมหาวิทยาลัย 
โดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วมชมนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 120 คน และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและประชาชน
ภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 150 คน รวมทั้งสิ้น 270 คน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
- คณะศึกษาดูงานจากชุมชนตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี นำโดยพัฒนาชุมชนอำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนัก ให้การต้อนรับ ในวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 23 คน (บุคลากรภายใน 8 คน) 
-  โครงการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อได้มีโอกาสเรียนรู้ และเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
โดยมีบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ การนำเยี่ยมชม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 20 คน (บุคลากรภายใน 3 คน) 
- นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชา MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าศึกษา
เรียนรู้การส่งเสริมและต่อยอดวิถีการเกษตรสู่การท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น โดยมี 
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ รองผู้อำนวยสำนัก พร้อมด้วยบุคลากร สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเป็นวิทยากรให้
ความรู้ ในวันที่  8 มีนาคม 2564 จำนวน 56 คน 
- นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ในรายวิชา MTR312 การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าศึกษา
เรียนรู้การส่งเสริมและต่อยอดวิถีการเกษตรสู่การท่องเที่ยว การบริหารจัดการทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น โด ยมี 
อาจารย์นักพัฒนาพร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการเป็นวิทยากรให้ความรู้ดังกล่าว  ในวันที่ 9 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00 -12.00 น. จำนวน 35 คน 
- กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมผลผลิตที่มหาวิทยาลัยเข้าไปพัฒนาในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 
1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก และเยียมชมผลผลิตปลอดภัยในโครงการอนุรักษ์  โดยมี ผศ.ดร.ดวงฤิทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ  ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน  25 คน 
- บุคลากรใหม่เข้าเยี่ยมชมและเรียนรูู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เข้าเยี่ยมชมและเรียนรูู้ห้องนิทัศน์ราช
ภัฏ ตามรอยพระบุคลบาท เรียนรู้พระราชประวัติ หลักการทรงงาน พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ การบริหารจัดการน้ําจากนภา ผ่านภู
ผา สู่มหานที โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมนำหลักทฤษฏีต่างๆไปปรับประยุต์ใช้ในชีวิต   เข้าเยี่ยมชมและเรียนรูู้ ณ โครงกา
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รอนรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 585 คน 
- โครงการนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 1 – 30 มิถุนายน
2564) จำนวน 300 คน 
หมายเหตุ : เน่ืองจากมีมาตรการป้องกันความเส่ียงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
4.51 

4.70  
 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70  จากผู้ตอบแบบสอบถามความพึ่งพอใจจำนวน 762 คน ของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนทั้งสิ้น 4,838 คน  
 

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ

3.2.2.1 ร้อยละ   
ของการดำเนินงาน
โครงการที่บรรลุของ
วัตถุประสงค์ตาม
โครงการ     
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
 87.50  

 

จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหมด 8 โครงการ จำนวนโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการจำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 87.50 ดังน้ี 
1. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพื่อเป็นสื่อการเรยีนรู ้
2. โครงการปลูกและอนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นเมืองและบ้านชีววิถี 
3. โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
บัว/กล้วย 
4. โครงการสร้างจิตสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
5. โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ผลงานโครงการ 
6. โครงการบริหารศูนย์ประสานงาน และประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
7. โครงการจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ความรู้ (อพ.สธ.-มรว.) 
8. โครงการสร้างจิตสำนึกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเกิดสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(Covid-19)   
 ได้ดำเนินโครงการจำนวน 7 โครงการและบรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของการดำเนินโครงการทั้งหมด   
ตามวัตถุประสงค์โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริดังน้ี 
 1) เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี มหาวิทยาลัยร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และได้รับพระราชานุญาตให้เป็นศูนย์ประสานงาน 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2) เพื่อสร้างจิตสำนึกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการโครงการสร้าง
จิตสำนึกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริฯ เพื่อให้ผูเ้ข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เกิดประสบการณ์ในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยการลงมือปฏิบัติการและกระบวนการเรียนรู้ของ อพ.สธ.  คนนอกที่เข้าอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
70 คน คนในที่เป็นคณะทำงาน 12 คน คิดเป็นร้อยละ  100  และมหาวิทยาลัยได้สนองพระราชดำริ โดยจัดโครงการบริหารจัดศูนย์
ประสานงานและประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับอบรมและฝึกปฏิบัติ ให้แก่ ครู 
นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนและท้องถิ่นที่สนใจเก่ียวกับงานสวย
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัยพากรท้องถิ่น ให้เกิดการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  จำนวน 230 คน 
3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้สนองพระราชดำริ โดยจัดโครงการ
ปลูกและอนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นเมือง และบ้านชีววิถี มีไม้ผล ผักพื้นบ้าน และพืชสมุนไพร จำนวน 19 ชนิดได้แก่ 1.ส้มเขียว 2.มะยงชิด 3.
มะนาว 4.มะละกอ 5.ผักหวานบ้าน 6.ชะอม 7.เตยหอม 8.กะเพรา 10.โหระพา 11.แมงลัก 12.พริก 13.ชะพลู 14.มะกรูด 15.มะเขื
16.มะรุม 17.แคบ้าน 18.คะน้าไชยา 19.มันปู ปลูกและอนุรักษ์ในพื้นที่แปลงสาธิตไร่นาสวนผสม และจัดโครงการสวนพฤกษศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้พันธ์ุไม้มงคล
พระราชทานประจำจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด มีผู้เข้าชม จำนวน 240 คน  
4) เพื่อศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น และศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา มหาวิทยาลัยได้
สนองพระราชดำริ โดยจัดโครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาและพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์  มีการทำการศึกษาการใช้ประโยชน์ของเมล็ดบัว ซ่ึงเป็นพืชท้องถิ่นของปทุมธานี นำมาใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์
กาแฟเมล็ด  มหาวิทยาลัยได้สนองพระราชดำริ โดยจัดโครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้  ได้ศึกษา
สำรวจทรัพยากรและเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง ในกลุ่มวัชพืช และเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดอง  จำนวน  11 
ตัวอย่าง 20 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) และมหาวิทยาลัยได้สนองพระราชดำริ โดยจัดโครงการจัดทำสื่อ
และเผยพร่ผลงานโครงการ มีการได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ป้ายพลาสวู๊ด จำนวน 2 ป้าย 
และสื่อแผ่นพับเผยแพร่ความรู้ จำนวน 200 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 100 
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3.3.1 โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

3.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ การ
พัฒนาโรงเรยีนสาธิต
ให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5  
 

ระดับความสำเร็จของ การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นอยู่ที่ระดับ 5 
และมีผลการดำเนินการดังน้ี 
ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น  
            โรงเรียนสาธิตฯได้มีการกำหนดแผนงานการพัฒนาโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ร.ร. ในสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้งหมด 7 
โรงเรียน ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนดวงกมล 
2. โรงเรียนเพียรปัญญา (สินสมุทร) 
3. โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
4. โรงเรียนนครรังสิต เปรมปรีดิ์ 
5. โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 
6. โรงเรียนนครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 
7. โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ 
เพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายการวิจัยและเป็นโรงเรียนต้นแบบในท้องถิ่นเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ครูผู้สอนด้วยกลยุทธ์ห่วงโซ่คุณค่าสู่ความสำเร็จของห้องเรียน 3 Ds เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการพัฒนาชุมชนรองรับความเป็น
พลเมืองดีในสังคมอนาคต ผ่านการถ่ายถอดองค์ความรู้ เทคนิค กระบวนการสอน และวิธีการสอน โดยได้รับงบประมาณจัดสรรจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา และงบยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90  
           โรงเรียนสาธิตฯ มีระดับมีความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนครบทั้งสิน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  จาก
การดำเนินโครงการโรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ต้นแบบและศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการดำเนินงานจากถ่ายถอดองค์ความรู้ ผ่าน
เทคนิค กระบวนการสอน และวิธีการสอน ดังน้ี 
            1. ประชุมวางแผนกับทีมวิทยาการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนกลุ่มหมาย เรื่องห้องเรียน 3 Ds เสริมสร้างผู้เรียน
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ให้เห็นคุณค่าการพัฒนาชุมชนรองรับความเป็นพลเมืองดีในสังคมอนาคต                
            2. เตรียมชุดเครื่องมือที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดอบรมและฝึกปฏิบัติการ ประกอบด้วย แผน + สื่อ + เครื่องมือวัดผล 
+ แบบบันทึกความก้าวหน้าของครูในการถ่ายถอดองค์ความรู้ ผ่านเทคนิค กระบวนการสอน และวิธีการสอนในรูปแบบของกลยุทธ
ห่วงคุณค่าสู่ความสำเร็จห้องเรียน 3 Ds             
           3. เม่ือประชุมวางแผนกับทีมวิทยากรและเตรียมเครื่องมือเรียบร้อยจึงได้มีการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับครูในรูปแบบ
ออนไลน์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในกลุ่มเป้าหมาย คือโรงเรียนในเครือของเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
           4. เมื่อครูได้รับการถ่ายถอดองค์ความรู้ ผ่านเทคนิค กระบวนการสอน และวิธีการสอนในรูปแบบของกลยุทธห่วงคุณค่าสู่
ความสำเร็จห้องเรียน 3 Ds แล้วให้ครูฝึกออกแบบชุดกิจกรรมสำหรับการเรียนการสอน เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการพัฒนา
ชุมชนรองรับความเป็นพลเมืองดีในสังคมอนาคต     
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดำเนินโครงการท่ีถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา  
           จากการดำเนินงานในระดับ 2 และ3 ข้างต้น กับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายทั ้ง 7 โรงเรียน โรงเรียนสาธิตฯ ได้ถอดเป็น      
องค์ความรู้ให้กับครูผ่านเทคนิคกระบวนการสอนและวิธีการสอนในรูปแบบของกลยุทธห่วงคุณค่าสู่ความสำเร็จห้องเรียน 3 Ds 
เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการพัฒนาชุมชนรองรับความเป็นพลเมืองดีในสังคมอนาคต ได้เกิดนวัตกรรม วรรณกรรมพลเมืองดี 86 
เรื ่อง https://drive.google.com/drive/folders/1gnbzrRNtVWIeOge1luvb5XTfC_a8S8I5 บูรณาการ 8 กลุ ่มสาระวิชาการ
เรียนรู้ คือ 1. ภาษาไทยการ วรรณกรรมทุกเรื่อง ใช้ภาษาการแต่งกลอน 2. คณิตศาสตร์การทำบัญชี 3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มคุณค่า 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทและการเข้าสังคม การทำความสะอาด 5. สุขศึกษา 
และพลศึกษา การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา 6. ศิลปะ การวาดภาพ การร้องเพลง 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การดำเนินชีวิต
ในยุคโควิค อนุรักพลังงาน การดูแลความสะอาดชุมชน 8. ภาษาต่างประเทศ วรรณกรรมภาษาอังกฤษ  
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์  
          องค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดวรรณกรรมพลเมืองดี 86 เรื่อง พร้อมเผยแพร่จำนวน 22 เรื่อง ผ่านเว็บไซต์ 
https://anyflip.com/bookcase/vngb และให้โรงเรียนท้องถิ่นนำให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 7 โรงเรียน ได้นำไปใช้ประกอบกับ
การเรียนการสอนของครู และเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น  ดังตัวอย่างเช่นวรรณกรรมพลเมืองดี ของ
โรงเรียนดวงกมล เทศบาลนครรังสิต เรื่องรณรงค์รังสิต ร่วมใจไม่ทิ้งขยะลงคลอง ที่ทำให้นักเรียนในดรงเรียนและผู้อ่านนั ้นเห็น
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ความสำคัญในการรักษาความสะอาดทั้งที่โรงเรียน ที่บ้าน รู้จักการคัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกที่ และเรื่อง ร้องเพลงปลุกพลังหม่ันล้าง
มือ ในยุคโรคระบาดโควิค 19 นักเรียนก็รักษาความสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเพื่อเลียงเชื้อโรคและยังรู้ถึงวิธีการล้าง
มือที่ถูกต้องและบอกต่อคนในครบครัวได้ และยังมีอีกหลายเรื่อง ที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ ตามเว็บไซต์ที่
ระบุข้างต้น 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
ส่งเสริมศาสนา ทำนุ
บำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับผลการ
ดำเนินงานตามระบบ
กลไกล
ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 
 

ระดับผลการดำเนินงานตามระบบกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ที่ระดับ 5 
ระดับ 1 มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา    
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม  ได้มีการกำหนดนโยบายและทิศ
ทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อ
ยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มีกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    
นักกิจการนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นใน
ทิศทางที่ถูกต้อง ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย มีการต่อยอดกิจกรรมโดยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา ในการทำบุญตักบาตรรับอรุณรุ่งใน 
วันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มีการใส่บาตรทางเรือ ณ เรือนไทย เป็นการใช้ศักยภาพ เชิงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสืบสานประเพณีให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 
ระดับ 2 จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน       
รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และกำหนดตัว
บ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจำนวน  2 ตัวบ่งชี้  โดยมีการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรม 
ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้นจำนวน 420,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประชุมจัดทำแผน
ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและความเป็นไทย จัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และนำผล
การประเมินมาวางแผนประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย  ได้กำหนดให้คณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
วัฒนธรรม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ 2564    
งานศิลปวัฒนธรรมตามไตรมาส  4  รอบ  12 เดือน  (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 
ระดับ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ได้กำหนดให้คณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามตัวบ่งชี้วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ  4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ  4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์   ผลการดำเนินงานคือ 4  ผลงาน 
 4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ   นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”  
ครั้งที่ 2 (The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020)  27 พ.ย. 63  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”  
ครั้งที่ 2 (The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020)  27 พ.ย. 63  
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3.รามัญบันเทิง นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ งานอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย 
ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวาย
พระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
4.วัฒนธรรมสืบสานอาหารมอญ   นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ งานอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน 
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   จำนวน 6 กิจกรรม   
เป็นจำนวน 589,735 บาท 
1.กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  (จำหน่ายข้าวแช่, สไบมอญ) 
2.กิจกรรมการจำหน่ายชะลอมใส่บาตร “พิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ประดิษฐาน สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” 
       ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
3. กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563 “รับอรุณรุ่งในประเพณีวันลอยกระทง” (จำหน่ายชะลอมใส่บาตร) 
4. กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563 “ยลแสงธาราคืนพระจันทร์เต็มดวง” (ออกร้านค้า) 
5. จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกไทย (ออกร้านจากชุมชนทุ่งนามอญ)  
6. การประกวดแข่งขันดนตรีสู่มืออาชีพ (จัดหารายได้) 
ระดับ 4 จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
ตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรี
ยทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
          มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิด
สุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  เช่น กิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกไทย จัดสอนการทำธงตะขาบ   
สไบมอญที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นมอญ  รวมถึงอาหารข้าวแช่ อาหารมอญที่ยังคงอนุรักษณ์ไว้  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
และความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติโดยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) วัฒนธรรมสืบสานอาหารมอญ   นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม
ระดับชาติ งานอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน ศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทย ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เม.ย. 64 ณ บริเวณอาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เทศบาลเมืองท่าโขลง เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ทาง
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
วัฒนธรรมเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชน ได้ส่งเสริมสร้างรายได้ในการหาพื้นที่ตามศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 
ระดับ 5 มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลท่ัวไปมาใช้
บริการได้ และเป็นฐานรากท่ีเข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  
          1.  การจัดทำวารสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562 และนำวารสารเผยแพร่ในงานสำคัญ
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น งานวันเจ้าฟ้า ส่งให้กับแก่คณะและหน่วยงานภายในและภายนอก 

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ใน
จังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการแสดงทั้งในและต่างประเทศ  

3. การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการจัดโครงการแต่ละครั้ง มีดังน้ี 
3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม 
3.3 เก็บภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม 

 3.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ 
                 3.3.1 กิจกรรมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 
(The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020) ระหว่างมรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับ จำนวนเครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 11 เครือข่าย 
1. มรภ.บุรีรัมย์, 2. มรภ.อุดรธานี, 3. มรภ.พระนครศรีอยุธยา, 4. มรภ.ธนบุรี5. มรภ.นคราชสีมา, 6. มรภ.อุตรดิตถ์, 7, มรภ.นครปฐม
, 8. มรภ.จันทรเกษม, 9. มรภ.พระนคร,10. มทร.ธัญบุรี  11. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สถานที่  ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในวันที่ 27 พ.ย. 63 
                3.3.2 กิจกรรมน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร 20 คน  
อาจารย์ 54 คน เจ้าหน้าที่ 100 คน นักศึกษา 116 คน   นักเรียนโรงเรียนสาธิต  80 คน  รวมทั้งสิ้น 370 คน ร้อยละความสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 92.00 ผลการประเมินผลโดยใช้
แบบสอบถาม Google form/สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
        3.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วัน 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณอาคารเรียนรวม

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม   ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 20 คน อาจารย์ 30 คนเจ้าหน้าที่ 50 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นาย 
นักศึกษา 115 คน  นักเรียนโรงเรียนสาธิต 526 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม มีผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 97.00 ผลการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม Google form/สัมภาษณ์
อย่างไม่เป็นทางการ 
             3.3.4.กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และได้สร้างสรรค์
ผลงานร่วมกับการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำนวน 2 
ผลงาน 1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ 2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 6 อาจารย์ 20 คน บุคลากร 38 คน นักศึกษา 
120 คน รวมทั้งสิ้น 184 เป็นเวทีของนักศึกษา อาจารย์ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ที่สนใจ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และร่วมกันสืบ
สานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน 

3.3.5 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเข้าร่วมงานมหกรรม/รณรงค์ “ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใย
ชุมชน” ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง  ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 
ผลงาน 1.การแสดงอาหารไทย-มอญ  2.การสาธิตการทำพวงมโหตร (พวง-มะ-โหด)  (ชุมชนทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง)  โดย
คณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้นำนักศึกษาไปเผยแพร่การแสดง และสอนการสาธิตการทำพวงมโหตร (พวง-มะ-โหด)  
(ชุมชนทุ่งนามอญบ้านบ่อทอง  เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น  จังหวัดปทุมธานี)   

4.2.1 โครงการ  
สร้างเครือข่าย    
หรือจัดกิจกรรม     
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

6 
เครือข่าย 

49 
เครือข่าย 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 49 เครือข่าย   
เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ) 
1.เครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 11 เครือข่าย 1. มรภ.บุรีรัมย์, 2. มรภ.อุดรธานี, 3. มรภ.พระนคร
ศรีอยุธยา, 4. มรภ.ธนบุรี5. มรภ.นคราชสีมา, 6. มรภ.อุตรดิตถ์, 7. มรภ.นครปฐม, 8. มรภ.จันทรเกษม, 9. มรภ.พระนคร,10. มทร.
ธัญบุรี  11. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และร่วมกันดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรม
วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 (The 2nd National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary 
Folk Festival 2020) ระหว่างมรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .กับ...จำนวน 
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สถานที่  ณ ลานวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ในวันที่ 27 พ.ย. 63 
2. การเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 “วิถี
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” (the 1st National and the 11th International Conference on Arts and Culture: Contemporary 
Arts and Cultural Practices)” อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม  
(พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน
ทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยมีการลงนามในบันทึก
ความร่วมมือ (MOU)  ระหว่างมรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .กับ...จำนวนเครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จำนวน 38 เครือข่าย 
สถานที่  ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ในวันที่ 22 มี.ค. 64  

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ 5 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที ่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์   
               มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที ่นำไปต่อยอดสู ่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์อยู่ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  งานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ จำนวน 9 โครงการ มีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การ
ท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมเป็นต้นทุนที่สามารถสร้างรายได้ให้สังคมอยู่ดีกินดี มีความม่ันคง วัฒนธรรมจึงเป็นกลไกที่สามารถนำ
รายได้เข้าสู่ประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน งานศิลปวัฒนธรรมได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมกับทุ่งนามอญ ในการทำสไบมอญ   ข้าวแช่ จังหวัดปทุมธานี  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
มรดกภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน งานหัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน มาเป็นจุดเริ่มต้นในการ
จัดรูปแบบการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เยี่ยมชมชุมชนทุ่งนามอญ ตุ่ม
สามโคก จังหวัดปทุมธานี สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงซ้ือสินค้าที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมอันเป็นงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญา  
ชุมชนการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถ
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พัฒนาสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม 
ให้เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างมาตรฐาน สร้างเครือข่ายและการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยว
จะเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดำรงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น คำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับ
นักท่องเที่ยว ยิ่งหากเราสามารถใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการท้องถิ่นได้ทั่วถึงทั้งประเทศ จนทุกครัวเรือนหันมาใช้ 
"ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำข้าวแช่
มอญ จังหวัดปทุมธานี 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50   
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
             ในปีงบประมาณ 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถ ัมภ์ ดำเนินการจัดทำแผนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน 
จำนวนกิจกรรมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม ดำเนินแล้วเสร็จทั้งสิ้น 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบไปด้วย 
1.กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น: อบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนทางด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างมืออาชีพ (จัดหารายได้) ครูผู้สอนทางด้าน
นาฏศิลป์เกิดความรู้เกิดประสบการณ์เรียนรู้จากการอบรมได้เรียนรู้นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อย
ละ100  เป็นการสร้างรายได้ด้านศิลปวัฒนธรรมและนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ 9 -11 ตุลาคม พ.ศ. 2563  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 37,500 บาท   
2. กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563 “รับอรุณรุ่งในประเพณีวันลอยกระทง”(จำหน่ายชะลอมใส่บาตร) เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านงานหัตถกรรมที่เกิด
จากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยมีผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 20 คน อาจารย์ 
30 คนเจ้าหน้าที่ 50 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน  นักเรียนโรงเรียนสาธิต 526 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน  ผลการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100  วันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณเรือนไทย จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 4,560 บาท 
3. กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563 “ยลแสงธาราคืนพระจันทร์เต็มดวง”(ออกร้านค้า) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การจำหน่ายกระทง โดยมีผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 20 คน อาจารย์ 30 คน
เจ้าหน้าที่ 50 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน  นักเรียนโรงเรียนสาธิต 526 คน รวมทั้งสิ้น 1,100 คน ผลการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100  วันที่ 29-31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณเรือนไทย จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 200,000 บาท 
4. การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมท้องถิ่นร่วมสมัย (จัดหารายได้)  สนับสนุนให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนการทำงานประกอบอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ตนเอง และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมนำเสนอผลงาน
สร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย” ครั้งที่ 2 (The 2nd National Creative Work 
Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2020) ระหว่างมรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ .กับ
...จำนวนเครือข่ายพันธมิตร ที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม จำนวน 11 เครือข่าย 
1. มรภ.บุรีรัมย์, 2. มรภ.อุดรธานี, 3. มรภ.พระนครศรีอยุธยา, 4. มรภ.ธนบุรี5. มรภ.นคราชสีมา, 6. มรภ.อุตรดิตถ์, 7. มรภ.นครปฐม
, 8. มรภ.จันทรเกษม, 9. มรภ.พระนคร,10. มทร.ธัญบุรี  11. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ  ลาน
วัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 177,500 บาท 
5. กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (จำหน่ายข้าวแช่ , สไบมอญ) (ที่เกิดรายได้) งานศิลปวัฒนธรรมได้นำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ณ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  จำนวน 2 ผลงาน  
1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ 2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม ผู้เข้าร่วม ผู้บริหาร 6 คน อาจารย์ 20 คน บุคลากร 38 คน นักศึกษา 120 
คน รวมทั้งสิ้น 184 คน สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ที่สนใจ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อม
สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน ได้รับความรู้และประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเกิด
ประสบการณ์เรียนรู้จากกิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นการทำอาหารข้าวแช่มอญ จังหวัดปทุมธานี และธงตะขาบใช้ในประเพณี
ต่างๆ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 10,000 บาท  
6. การประกวดแข่งขันดนตรีสู่มืออาชีพ (จัดหารายได้) สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานประกอบอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่
ตนเอง และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันดนตรีสู่มืออาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 วันที่ 14-18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 112,700 บาท 
7. กิจกรรมการจำหน่ายชะลอมใส่บาตร “พิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ประดิษฐาน สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
งานหัตถกรรมที่เกิดจากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำชะลอมมา
จัดทำเป็นชุดสังฆทานเพื่อใส่บาตรในกิจกรรม “พิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ประดิษฐาน สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์” 
ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100  ในวันที่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564  จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 17,475 บาท 
8. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  สร้างสายใยชุมชน จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกไทย ออกร้านจากชุมชนทุ่งนามอญ 
โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการนำนักศึกษาที่ได้ไปพัฒนาคนในชุมชนจากทุ่งนามอญบ้าน
บ่อทองมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้า OTOP และงานด้านหัตกรรม และได้เข้าร่วมการแสดงปทุมเพรี ระบำกลอง
ยาวเข้าร่วมงานอนุรักษ์มรดกไทย ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100  ณ เทศบาลเมืองท่าโขลง ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  
จำนวนที่เกิดรายได้ 10,000 บาท 
9. การจัดแสดงดนตรีเพื่อจัดหารายได้ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานประกอบ
อาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ตนเอง และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแสดงดนตรี ภายในและภายนอกเพื่อหารายได้  
ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ100  ในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2564 จำนวนเงินที่เกิดรายได้ 20,000 บาท 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                   ในปีงบประมาณ 2564 งานศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทำสรุปและ
มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
เสนอต่อผู้บริหารตามลำดับชั้นและรายงานประเมินเข้าสู่ระบบ  ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ 
(VRU Projects Monitoring System) ครบทั้ง 9 กิจกรรม  มีการสร้างมูลค่า จำนวนที่เกิดรายได้ 589,735 บาท (ห้าแสนแปดหม่ืน
เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาท)  มีการนำผลิตภัณฑ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรมไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
และสินค้าทางวัฒนธรรม ที่ใช้ความคิด สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ได้มูลค่ามากขึ้น เป็นการช่วยกระจาย 
รายได้ไปสู่ประชาชนในวงกว้าง  โดยงานศิลปวัฒนธรรมมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  ดังน้ี 
- กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้น: อบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนทางด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างมืออาชีพ  สามารถผลิตครูที่มีความรู้
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ความสามารถที่ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน ได้นำความรู้นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปใช้สอนในสายอาชีพได้  
- กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563 “รับอรุณรุ่งในประเพณีวันลอยกระทง”(จำหน่ายชะลอมใส่บาตร) เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านงานหัตถกรรมที่เกิด
จากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์   
- กิจกรรมลอยกระทงวไลยอลงกรณ์ 2563 “ยลแสงธาราคืนพระจันทร์เต็มดวง”(ออกร้านค้า) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้
ให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การจำหน่ายกระทง 
- การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมท้องถิ่นร่วมสมัย (จัดหารายได้)  สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝน
การทำงานประกอบอาชีพเสริม  หารายได้ให้แก่ตนเอง และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์
ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ 
- กิจกรรมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม (จำหน่ายข้าวแช่ , สไบมอญ) (ที่เกิดรายได้) งานศิลปวัฒนธรรมได้นำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ  จำนวน 2 ผลงาน 1.ถิ่นปทุมข้าวแช่ชาวมอญ 2.ธงตะขาบบ้านเราชาวปทุม เป็นเวทีของนักศึกษา 
อาจารย์   ผู้สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ที่สนใจ เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมสร้างเครือข่าย
ความร่วมมืองานวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกัน  โดยการนำความรู้จากการอบรมไปพัฒนาสินค้าให้เหมาะสมเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
-การประกวดแข่งขันดนตรีสู่มืออาชีพ (จัดหารายได้) สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานประกอบอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่
ตนเอง และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันดนตรีสู่มืออาชีพ  
-กิจกรรมการจำหน่ายชะลอมใส่บาตร “พิธีสมโภชพระอนุสาวรีย์ประดิษฐาน สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์”  
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
งานหัตถกรรมที่เกิดจากการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยการนำชะลอมมา
จัดทำเป็นชุดสังฆทานเพื่อใส่บาตรในกิจกรรม 
-กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  สร้างสายใยชุมชน จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์มรดกไทย ออกร้านจากชุมชนทุ่งนามอญ 
โดยงานศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยการนำนักศึกษาที่ได้ไปพัฒนาคนในชุมชนจากทุ่งนามอญบ้าน
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
บ่อทองมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้า OTOP และงานด้านหัตกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และเกิดรายได้ 
-การจัดแสดงดนตรีเพื่อจัดหารายได้ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานประกอบ
อาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ตนเอง และนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดแสดงดนตรี ภายในและภายนอกเพื่อหารายได้ 
               เกิดจากแนวคิดการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจบนพื ้นฐานของการใช้องค์ความรู ้ (Knowledge) การศึกษา (Education)         
การสร้างสรรค์งาน (Creativity) และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual property) ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม       
เม่ือผสานกับความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่นำไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) หรืออุตสาหกรรมการ
ผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิด ซึ่งได้ถูกนำมา ใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งออกวัฒนธรรม       
ของประเทศไปสู่สากล โดยใช้วัฒนธรรมผสานกับความคิด สร้างสรรค์ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สร้างสรรค์  
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
          งานศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โดยมีคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม  
คณะ/ศูนย์/สำนัก มีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมในการให้ข้อมูลองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาต่างๆ เพื่อให้
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่และเปลี่ยนองค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ โดยมีการจัดทำแผนงานรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี   รวบรวม
องค์ความรู้ข้อมูลเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น, อาหารพื้นเมือง, โบราณสถานและวัตถุ, ศิลปะการแสดง,  สินค้าทางวัฒนธรรม, 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม   เป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม  ซ่ึงเป็นมรดกและเอกลักษณ์ที่มี
คุณค่ายิ่งของประชาชนชาวไทย ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งหลายทั้งในองค์กรและหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่าง ๆ  ที่จะ
ร่วมกันส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมชาติ  โดยเฉพาะการเผยแพร่การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีร่วมสมัย   นอกจากจะเป็นการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติไทย มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์  เป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยกับเครือข่ายการแสดงดนตรีร่วมสมัย  นาฏศิลป์ไทย  อาหารพื้นเมือง   
                  มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์งานศิลปวัฒนธรรม สื่อ
โซเชียลมีเดีย  ฐานข้อมูลความรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ
สื่อออนไลน์ และทำเป็นรูปเล่ม    เพื่อเป็นฐานข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์องค์ความรู้สู่สาธารณะ  
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
4 

ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ 4 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
           ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 
โดยนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และนำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนด้วย ซ่ึงประกอบไปด้วย “แผนการบริหารบุคลากร” รับผิดชอบโดยงานบริหารงานบุคคล และ 
“แผนการพัฒนาบุคลากร” รับผิดชอบโดย งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
           ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยงานบริหารงานบุคคล ซ่ึงเป็นการดำเนินงานโครงการตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร จากทั้งหมด 18 โครงการ/กิจกรรม ตามที่ปรากฏใน กนผ.02  โครงการ/กิจกรรม และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 งานบริหารงานบุคคลได้ปรับแผนโดยขอยกเลิกโครงการและชะลอโครงการ โดยมีบทสรุป ดังน้ี จากที่
มีการปรับแผน เหลือโครงการที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์โรคระบาด 8 โครงการ และงานบริหารงานบุคคลได้ดำเนิน
โครงการเสร็จสิ้น จำนวน 8 โครงการตามแผน คิดเป็นร้อยละ100 จากทั้งหมด 18 โครงการ ได้ขอยกเลิกโครงการ จำนวน 10 
โครงการ และดำเนินการ 8 โครงการ ประกอบด้วย 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความสุข ประจำหน่วยงาน และกรรมการชมรม (ปีละ 2 ครั้ง รอบ 6 เดือนและ12 เดือน) )
(คิดเป็นร้อยละ 100) 
2.   บำบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน) ดำเนินการระหว่างวันที่ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3.   อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ(ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ) (คิดเป็นร้อยละ 100) 
4.   ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย และกรรมการชมรม (ไตรมาส ละครั้งรวม 4 ครั้ง/ปี) 
5.   อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
6. โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คิดเป็นร้อยละ 75) 
     ประชุมครั้งที่ 4 กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน ตามหนังสืองานบริหารงานบุคคล กองกลาง ที่ อว0630.011(5)/804 ขอเชิญ
คณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ประชุม(เฉพาะกรรมการดำเนินงาน)ผ่านทางระบบออนไลน์ (ดำเนินงานได้ ร้อยละ100) 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (ดำเนินงานได้ ร้อยละ100) 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน (ดำเนินงานได้ ร้อยละ100) 
โครงการที่ขอยกเลิกโครงการ ประกอบด้วย 
1. ประกวดบุคลากรต้นแบบ ผู้นำนวัตกรรม (ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
2. การแข่งขันเปตองวไลยโอเพ่น(ชมรมเปตอง) (ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
3. สร้างแรงบันดาลเสริมสร้างสุขในการทำงาน (Happy Relax) (ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
4. New HR VRU. (ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ JD ระดับบุคคล และกำหนด OKR ระดับบุคคล.(ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเข้าสู่ระยะและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น”    
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน) (ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างาน” มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
                    วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2 วัน) (ขอยกเลิกโครงการแล้ว)          
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ" (2 วัน) (ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
9. โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน (ขอยกเลิกโครงการแล้ว) 
10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร (3 วัน) (ขอยกเลิกโครงการแล้ว)  
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
            งานบริหารงานบุคคลจัดทำสรุปและประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรเสนอต่อผู้บริหารตามลำดับ
ช้ันและรายงานผลการประเมินเข้าสู่ในระบบ ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Projects 
Monitoring System) ครบทั้ง 8 กิจกรรม 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
           งานบริหารงานบุคคล ได้เตรียมการเพื่อจะนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ 2565 ทั้งน้ีอยู่ระหว่างรอเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและปรับปรุงกระบวนงาน 
หน้าที่งานใหม่ เม่ือเกิดความชัดเจนแล้วจึงสามารถดำเนินการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อภารกิจและพันธกิจ
ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 4-11-2564 

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการของการ
พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ อยู่ที่ระดับ 5 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
            ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำ) แผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ 2 กิจกรรม คือกิจกรรม 1 ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  และ กิจกรรม 2 อบรมความรู้ และแนว
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100 
            มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดำเนินตามแผนครบ 2 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรม 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ไปแล้ว 
จำนวน 4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 
                      ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง สสร.1001 ชั้น10 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 คน 
                      ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง สสร.1001  ช้ัน10 อาคารส่งเสริม
การเรียนรู้ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 
                      ครั้งที่ 3 กำหนดไว้ใน เดือน พฤษภาคม2564 และขอเลื่อนเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 ตามหน้งสืองาน
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
บริหารงานบุคคล กองกลาง ที่ อว 0630.011(5)/559 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมโครงการ“ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 แต่ไม่สามารถจัด
ได้เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
                         ครั้งที ่4 กำหนดไว้ใน เดือน สิงหาคม 2564 และขอเลื่อนเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2564 ตามหน้งสืองาน
บริหารงานบุคคล กองกลาง ที่ อว 0630.011(5)/559 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนเวลาการจัดกิจกรรมโครงการ“ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ”ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 อยู่ในช่วงการรอ
สถานการณ์ว่าจะสามารถจัดได้หรือไม่               
 กิจกรรม 2 อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง จากเป้าหมาย 2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) รายละเอียด ดังน้ี 
                         ครั้งที ่1 ในวันพฤหัสบดีที ่18 กุมภาพันธ์ 2564(การออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที ่1)  ใหค้วามรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน IIT มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน 
                         ครั้งที ่2 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง SCC 504 อาคารเรยีนรวมวิทยาศาสตร ์มี
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน 
                         ครั้งที ่3 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (การออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ครั้งที่ 2) ใหค้วามรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน IITและร่วมประเมินในระบบ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน 
                       มหาวิทยาลัย ดำเนินการตอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
ส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ(OIT) เข้าสู่ระบบITAS ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
ได้ดำเนินการจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทันตามระยะเวลาที่กำหนดโดย 
สำนักงาน ป.ป.ช.และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในแผนหรอปฏิทินดำเนินงานโครงการ ขณะน้ีอยู่ในช่วงรอฟังผลการประเมินจาก
สำนักงาน ป.ป.ช.           
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
          มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

52



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
พระบรมราชูปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ 2564ตามข้อกำหนดของตัวชี้วัด O 42 เสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
            มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะผ่านทางหน้าเพจเฟสบุ๊คส์ และกลุ่มไลน์ต่างๆ และการนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์โดยหน่วยงานภายในได้นำความรู้ไปใช้ในการยกระดับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
ข้อมูล ณ วันที่ 30-9-2564 

5.2.2 โครงการพัฒนา
และแก้ไขกฎหมาย  
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับ     
การพัฒนา แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขกฎ ระเบียบ ตามแผน จำนวน 5 ฉบับ ดำเนินการได้  10 ฉบับ จำแนกเป็น  
1. ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีได้รับการพัฒนา แก้ไข จำนวน 4 ฉบับ 
1.1 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่9/2564 เม่ือ 1 กรกฎาคม 2564 
1.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.๒๕๖๔ 
๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่10/2564  
เม่ือ 22 กรกฎาคม 2564  
1.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ ๔) ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่15/2564 เม่ือ 1 กันยายน 2564 
1.4 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ.๒๕๖๔  ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่10/2564 เม่ือ  
22 กรกฎาคม 2564 
2.ประกาศ ที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขจำนวน 6 ฉบับ 
2.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียกเก็บสำหรับการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ มณฑลทหารบก โดย มณฑล
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ทหารบก ที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่15/2564 
เม่ือ 1 กันยายน 2564  
2.2 (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบก ที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่15/2564 เม่ือ 1 กันยายน 2564  
2.3 (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี 
(ต่อเน่ือง) เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔  
ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่15/2564 เม่ือ 1 กันยายน 2564  
2.4 (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ในคราวประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่15/2564 เม่ือ 1 กันยายน 2564 
2.5 พิจารณา (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดโครงสร้าง
อัตราค่าจ้างรายเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. .... ในคราวประชุม
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่14/2564 เม่ือ 27 สิงหาคม 2564 
2.6 (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.๒๕๖๔ ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้าน
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ครั้งที่14/2564 เม่ือ 27 สิงหาคม 2564 

5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ที่ระดับ 1 
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 16 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงาน 16 หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการ
จัดการความรู้ทุกหน่วยงาน 
1.1 คณะครุศาสตร์ 
1.2 คณะวิทยาการจัดการ 
1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.9 ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 
1.10 บัณฑิตวิทยาลัย 
1.11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.12 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.13 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.14 สำนักงานอธิการบดี 
1.15 โรงเรียนสาธิต ฯ 
1.16 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
1.1 คณะครุศาสตร์ 

ผลผลิต : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจ 
ผลลัพธ์ : 1. อาจารย์สามารถดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาด้านจิตใจได้เป็นอย่างดี 

2. นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี 
1.2 คณะวิทยาการจัดการ 

ผลผลิต : รูปแบบ / โมเดล การจัดการเรียนการสอนการสร้างผู้ประกอบการ Start Up จำนวน 1 รูปแบบ / โมเดล 
ผลลัพธ์ : เพิ่มโอกาสในการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการสร้างผู้ประกอบการ Start Up แนวใหม่ในคณะ 

1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลผลิต : แนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างผลงานผลิตภาพเชิงพื้นที่ 
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ผลลัพธ์ : เพิ่มโอกาสในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ ในองค์กร 

1.4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ผลผลิต : แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนางาน productive learning สู่การตีพิมพ์ในวารสาร JRIST สู่ฐานข้อมูล TCI 
ผลลัพธ์ : พัฒนาวารสารให้ได้รับการยอมรับในฐานข้อมูลวารสารของ TCI 

1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ผลผลิต : แนวปฏิบัติที่ดีในการนำองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผลลัพธ์ : เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

1.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผลผลิต : แนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างหลักสูตรระยะสั้น 
ผลลัพธ์ : - 

1.7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.8 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.9 ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 

ผลผลิต : ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 
ผลลัพธ์ : นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการได้ 

1.10 บัณฑิตวิทยาลัย 
1.11 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.12 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.13 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลผลิต : คู่มือพัฒนาการบริการงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 1 เล่ม 
ผลลัพธ์ : มีแนวทางในการพัฒนาการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่เป็นรูปธรรม ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางการ

ดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1.14 สำนักงานอธิการบดี 

56



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1.15 โรงเรียนสาธิต ฯ 

ผลผลิต : ศูนย์ต้นแบบปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
ผลลัพธ์ : 1. ครูต้นแบบของโรงเรียนสาธิตด้านการปรับการเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 

2. ครูในโรงเรียนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาเป็นครูต้นแบบด้านการปรับการเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน 

1.16 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
ผลผลิต : ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในมหาวิทยาลัย 
ผลลัพธ์ : จำนวนวิทยากรประจำฐานเพิ่มขึ้น 

ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100 (อธิบายรายละเอียดการ
ดำเนินการ) 
ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 จะเห็นได้จากจำนวนผลงานทั้งหมด 
16 ผลงาน ที่มาจาก 16 ส่วนงาน (รายละเอียดดังได้แสดงไว้ในระดับ 2 ) ซ่ึงผลงานทั้ง 16 ผลงานซ่ึงเป็นแนวปฎิบัติที่ดี (Best 
Practice) จึงได้มีการจัดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฎิบัติที่ดี (VRU KM Day 2021) ในวันพุธที่ 7กรกฎาคม 2564 และ
มีผู้ได้รับรางวัลต่างๆดังน้ี  
1.รางวัล The Best KM Champion Awards 2021 ระดับคณะ ได้แก่ 
          ชนะเลิศอันดับ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
          รองชนะเลิศอันดับ 1  คณะครุศาสตร์ 
          รองชนะเลิศอันดับ 2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
          รองชนะเลิศอันดับ 3  คณะวิทยาการจัดการ 
         2.รางวัล The Best KM Champion Awards 2021 ระดับหน่วยงาน ได้แก่ 
          ชนะเลิศอันดับ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
          รองชนะเลิศอันดับ 1  สถาบันวิจัยและพัฒนา (ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร อ.นักพัฒนาผู้ประกอบการ)  
          รองชนะเลิศอันดับ 2  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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          รองชนะเลิศอันดับ 3  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
          3. รางวัล Popular vote  
              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
ทุกหน่วยงานมีการรวบรวม แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในทุกกระบวนการทำงาน และสามารถวัดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านการทบทวน ปรับปรุงและประเมินผล โดย คกก. จัดการความรู้ประจำทุกปี ใช้ผลการดำเนินการ นำไปสู่การกำหนด
ประเด็นความรู้ในปีถัดไป โดยมีการดำเนินการดังน้ี 
           ขั้นตอนที่ 1 หนวยงานประเมินตนเอง เรื่องการจัดการความรูตามกลยุทธในประจําปของหนวยงาน 
           ขั้นตอนที่ 2 กําหนดแผนหรือโครงการจัดการความรู 
           ขั้นตอนที่ 3 กําหนดทีมงานผูรับผิดชอบ (คณะกรรมการจัดการความรู้ของส่วนงาน)  
           ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินกิจกรรมตามแผนงานเพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู 
           ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลสําเร็จของการบริหารแผนจัดการความรูในหนวยงานเปนระยะๆ 
ซ่ึงจากการศึกษา เรื่อง “การสำรวจสถานภาพการจัดการความรู้ในส่วนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” ประจำปี2564 ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการความรู (KM) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.0 - 4.4  2) ระดับความรู้ ความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการความรู (KM) 
อยูในระดับมากทั้งหมด โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.7- 4.0 แสดงให้เห็นว่าทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (อธิบายรายละเอียดการ
ดำเนินการ) 
ทุกหน่วยงานนอกจากมีการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานแล้วยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังตารางที่ 1 และมีการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ถ่ายทอดและแก้ปัญหา/ยกระดับให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ เช่น โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) : U2T รวมทั้งหมด 48  ตำบล 
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว รวม 24 โรงเรียน เป็นต้น 

58



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
ตารางท่ี 1 แสดงการจัดการความรู้การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ 

ด้าน 
กำหนดประเด็น

ความนรู ้
การค้นหาองค์ความรู้

สำคัญ 
รวบรวมองค์
ความรู้สำคัญ 

นำองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ 

แลกเปล่ียนเรียนรู ้
ทบทวน ปรับปรุง
และประเมินผล 

ด้านการศึกษา -หลักสูตรการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ 
- จัดการเรียนการ
สอน 
- ตัดเกรดประเมินผล 
- เสริมสรา้งบัณฑิต
จิตอาสา 

- SAR ภาควิชา 
- คกก.บริหารหลกัสูตร 
- ผลงานเชิงผลิตภาพ  
-Conference 
-ชุมชนนักปฎิบัติ
รายวิชาศึกษาทั่วไป
เสริมสร้างบัณฑิตจิต
อาสา 

- ระบบสารสนเทศ
ทางการศกึษา 
(CMS)  - KPIs 
- คู่มือหลักสูตร 
-แผนการสอนที่ด ี
-แนวปฎิบัติที่ดา้น
การเรียนการสอน 

- สรา้งหลักสูตร 
ตอบสนองความ
ต้องการ 
- การปรับปรุง
หลักสูตร 
- การสอนรูปแบบ
ใหม่ (ABCD Model) 
- การทวนสอบ 

- ประกวดผลงาน 
Productive 
learning 
- Website 
การศึกษา 
- การสอน นศ. 
-Conference 
ต่าง ๆ 

-คกก.บริหารหลักสูตร 
-คกก.QA ระดับคณะ 
-ประชุมแผนกลยุทธ์ 
-สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  

ด้านการวิจัย -พัฒนาโจทย์การวิจัย
เชิงพื้นที่ 
- หาทุนวิจัย 
 

-สัมภาษณ์นักวิจัย 
-ประชุม/อบรม-
กรรมการวิจัย 
- จัดอบรมการเขียน
ข้อเสนอ 

-ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย 
-วารสารวิจัยและ
พัฒนา 

-ขอทุนวิจัยภายนอก 
-โครงการวิจัย  
- ตีพิมพ์นานาชาต ิ

-Mentoring 
-นักวิจัยดีเด่น 
-สัมมนาวิจัยคณะ 
- ประชุมวิชาการ 

-คกก.วิจัย 
-ประชุม Cluster 
วิจัย 
-ประชุมแผนกลยุทธ์ 

ด้าน กำหนดประเด็น
ความนรู ้

การค้นหาองค์ความรู้
สำคัญ 

รวบรวมองค์
ความรู้สำคัญ 

นำองค์ความรู้ไป
ปฏิบัติ 

แลกเปล่ียนเรียนรู ้ ทบทวน ปรับปรุง
และประเมินผล 

ระบบสนับสนุน -การสนับสนุนผู้เรียน 
- กระบวนการ
สนับสนุน 
- การดำเนินการงบฯ 
และเอกสารราชการ 

- ประชุม หนห./หนง. 
- สัมมนาหน่วยงาน 
- บุคลากรต้นแบบ 
- โครงการ  KM 

- website 
- km web 
portal 
- แนวทาง
ปฏิบัตงิาน 
-คู่มือการทำงาน 
-Check list 

-ระบบสนับสนุน นศ. 
-ดำเนินการดา้นงบฯ 
และเอกสารตามคู่มือ 
-ปรับระบบ
ปฏิบัตงิาน 

-ปฐมนิเทศ พนง.
ใหม่ 
-อบรมบุคลากร 
-รางวัล Best 
Practice 

-คกก.บริหาร
หลักสูตร 
-คกก.QA ระดับคณะ 
-ประชุมแผนกลยุทธ์ 

ผู้เรียน - กระบวนการเรียนรู ้
- พัฒนา 21st Skill 
- ทักษะแก้ไขปัญหา 

- รายงานการจัด
กิจกรรมพัฒนา นศ. 
- สัมภาษณ์ นศ. 
- คัดเลือก นศ. ดีเด่น 

-Website 
-รายงานประจำปี
ของ สโมสร นศ. 

- จัดกิจกรรมพัฒนา
ฯผู้เรียน 

- ประชุมสโมสร 
นศ. 
- ผู้บรหิารพบ นศ. 

- คกก.บริหาร
หลักสูตร 
- คกก.สโมสร นศ. 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
- คู่มือการจัด
กิจกรรม 

- อาจารย์ที่ปรึกษา
สโมสรนักศกึษา 
 

ส่งมอบ พันธมิตร 
และผู้ให้ความ
ร่วมมือ 

- ความเชี่ยวชาญของ
พันธมิตร ผู้ส่งมอบ 
-การสร้างเครือข่าย 

-ประชุม เยีย่มเยียน 
-การทบทวนผลการ
ดำเนินการ 

-ระบบ e-sarabun 
- Website 
- แนวทาง
ปฏิบัติงาน 

-พัฒนา MOU 
-ดำเนินงานวิจัยร่วมกัน 

-การสัมมนา 
-การประชมุ 

-คกก.บรหิารคณะ 
-คกก.วิจัย 
-ประชุมแผนกลยุทธ์ 

กลุ่มชุมชน
ท้องถ่ิน 

-โจทย์การแก้ปัญหา
ความยากจนเชิงพืน้ที ่
-โจทย์ยกระดับ
การศึกษาโรงเรียน
เครือข่าย  

-ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
Profile ตำบล 
-แผนทีเ่ดินดิน 
-สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับโรงเรียน
เครือข่าย 

-ระบบฐานข้อมูล
ตำบล 48 ตำบล 
-ระบบฐานข้อมูล
โรงเรียนเครือข่าย 
24 โรงเรยีน  
 

-โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
รายตำบล 
-โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
โรงเรียนเครือข่าย 

- U2T 
HACKATHON 
2021 
- นำเสนอแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
Active Learning 

-คกก.บรหิารคณะ 
-สำนักส่งเสริมการ
เรยีนรู้และบริการ
วิชาการ 
-สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

 
 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ 3 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) ดังน้ี 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  
2. มีการวางแผนรับการตรวจประเมิน โดยกำหนดตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 7-18 มิ.ย. 64 
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน โดยกำหนดตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 7-18 มิ.ย. 64 ในรูปแบบออนไลน์ 
4. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
5. มีการวางแผนประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสี่ เพื่อ
รับทราบเกณฑ์การประเมินและผู้รับผิดชอบ ในช่วง 4-5 ตุลาคม 2564 
ระดับ 2 กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบ
และกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ(อธิบาย
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
รายละเอียดการดำเนินการ) ดังน้ี 
มหาวิทยาลัยมีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะในมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยมีการกำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีละ 2 ครั้ง 
คือ 
- ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้มีการส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร โดยการจัดทำบันทึก เลขที่ อว 0630.012/
สมจ. ว2050 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้มีการส่งผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ระดับหลักสูตร รวมทั้ง ภายในวันที่ 4 
มิถุนายน โดยจัดทำบันทึกเลขที่ อว 0630.012/สมจ. ว68 ลงวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลในการใช้เป็นข้อมูลในการ
รายงานการประเมินคุณภาพฯ ต่อมหาวิทยาลัย 
- กำหนดให้ ระดับหลักสูตร จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใน 20 
กันยายน 2564 โดยจัดทำบันทึกเลขที่ อว 0630.012/สมจ. ว141 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564  
ระดับ 3 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2 และรายงาน  ผลการติดตามให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) ดังน้ี 
- มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 
(แก้ไขเพิ่มเติม) คำสั่งเลขที่ 010/2564 สั่ง ณ วันที่ 5 มกราคม 2564 เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม) 
คำสั่งเลขที่ 818/2564 สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ คำสั่งเลขที่ 
1604/2564 สั่ง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564 
ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อทราบ 
              ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร เสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
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ระดับ 5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
            มหาวิทยาลัยมีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบมีการกำหนด
กิจกรรม/โครงการเพื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการให้ไว้ นำเสนอแผนฯต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564  นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาต่อไป 

5.3.1.2. ระดับ
ความสำเร็จการ
จัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ 5 คือ โดยมีการดำเนินการดังน้ี 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ  มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx 
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPExของปีงบประมาณ 2563 เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม SCC 504 โดยมี
แผนที่ต้องดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
4. โครงการอบรมการเขียนรายงาน EdPEx 
5. โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx ภายในมหาวิทยาลัย 
6. โครงการตรวจประเมิน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย 
7. โครงการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน EdPEx 
ระดับ 2-3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
           คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไปทั้งสิ้น 6 โครงการ จาก
ทั้งหมด 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.5 รายละเอียดดังน้ี 
1. โครงการอบรมเกณฑ์ EdPEx 
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยส่งคณะทำงานEdPEx ของมหาวิทยาลัยไป
พัฒนาศักยภาพเพื่อนำเครื่องมือมาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
    1. อบรม TQA Criteria  
    2. อบรมTQA Internal Organization Assessment  
    3. อบรมเครื่องมือหมวด หมวด 1-6 
4. โครงการอบรมผู้ตรวจประเมิน EdPEx ภายในมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 27-28 มี.ค.64 
5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
         ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน คือ โครงการอบรมการเขียนรายงาน เน่ืองจากปัญหาของการระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงทำให้ต้องเลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
          มีการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx เม่ือวันที่ 4 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อประเมิน
ความสำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกที่มีประสบการณ์ด้าน 
EdPEx โดยมีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้านกระบวนการหมวดที่ 1-6 มีผลการประเมินอยู่ที่ 134 คะแนน และด้าน
ผลลัพธ์หมวดที่ 7 อยู่ที่ 68 คะแนน รวมเป็นคะแนนทั้งสิ้น 277.25 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000   
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
           อยู่ระหว่างการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  
เน่ืองจากเป็นการตรวจประเมินในปีแรก และเพิ่งได้รับการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx  เม่ือวันที่ 23-24 
กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 
(เอกสารแนบ คก. 5.3.1.2) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การ
บริหารสำนักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผน
ที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
91.58 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน    952,867,300  บาท ตั้งเบิกจำนวน 872,672,493.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.58 
ณ วันท่ี 12 ต.ค. 2564 
 
 

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1 ร้อยละ 30 285,860,190.00  182,877,557.11 63.97 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 228,688,152.00  203,368,393.02 88.93 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 209,630,806.00  183,944,640.75 87.75 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 228,688,152.00 302481902.12 100.00 

รวม 952,867,300.00 872,672,493.00 91.58 
    

 
5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การดำเนินการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อยู่ที่ระดับ.......2.... 
  งานสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้ดำเนินการตามแผนสื่อสารองค์กรและการตลาด จัดทำกิจกรรม โครงการที่ได้กำหนดไว้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับรู้ด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม ถูกต้องและชัดเจน  รวดเร็ว ด้วยการผลิตสื่อ
ผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟชบุ๊ค อินสตราแกรม  ทวิตเตอร์ 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย หน่วยงานและคณะ รวมทั้งสื่อบุคคล และสื่อสิงพิมพ์ทุกประเภทที่ได้รับผิดชอบและดูแล 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนส่ือสารองค์การและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) งานสื่อสารองค์กรและการตลาดได้มีการ
กำหนดแผนสื่อสารองค์กรและการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้มีการกำหนดกิจกรรม โครงการ การ
ดำเนินงานตลอดปี 2564 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 
ธันวาคม 2563 งานสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้ดำเนินโครงการตามแผนงานไปแล้ว มากกว่าร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด 
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด มีโครงการตามแผนทั้งหมดจำนวน  2 โครงการ 10 กิจกรรม จำแนกได้ดังน้ี  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
1. โครงการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  จำนวน  7 กิจกรรม 
   1.1   จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม คิดเป็น
รอ้ยละ 30  
   1.2  จัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีชองมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 30  
   1.3 จัดทำของพรีเม่ียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 1 ประเภท ผลการดำเนินกิจกรรม ณ 
ปัจจุบัน มีจำนวนของที่ระลึก 1 ประเภท ได้แก่ ปฏิทินมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 
   1.4 ผลิตและพัฒนาสื่อผาน VRU Channel เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีชอง
มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 30  
   1.5  สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing  เพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้เก่ียวกับ
การรับสมัครเรียนต่อ กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 40  
   1.6  สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว มีการสร้างเครือข่ายในการนำเสนอข่าวกับสื่อมวลชนในกิจกรรมต่างๆ  เพื่อสร้าง
ความประทับใจ ความสัมพันธ์อันดีและสร้างแรงจูงใจให้กับสื่อมวลชน โดยกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม จำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 8 สำนักข่าว  ได้ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงมีการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 
50  และจะดำเนินการต่อ 
   1.7  นำผู้บริหารถวายพระพร   ยังไม่ได้ดำเนินการ 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน จำนวน 3 กิจกรรม 
   1.1  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด  โดยกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 80 ซ่ึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 
   1.2  ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด   โดยกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 80 ซ่ึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 30 
   1.3  ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด    โดยกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละการเบิกจ่าย
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
งบประมาณตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 80 ซ่ึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 40 
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
– 31 มีนาคม 2564 งานสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้ดำเนินโครงการตามแผนงานไปแล้ว ดังน้ี 
1. โครงการส่ือสารองค์กรและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  จำนวน  7 กิจกรรม โดยดำเนินการโครงการตามแผน 
สำเร็จร้อยละ 51-100  มีทั้งหมด จำนวน 10 กิจกรรม และจะดำเนินการต่อเน่ืองจนถึงไตรมาส 4 
   1.1   จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป ดำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยได้จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทำป้ายไวนิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม 
จำนวน 12 ป้าย 
   1.2  จัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีชองมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ปัจจุบันจัดทำและดำเนินการเผยแพร่นิตยสารไปแล้ว 3 ฉบับ  
   1.3 จัดทำของพรีเม่ียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ 1 ประเภท ผลการดำเนินกิจกรรม ณ 
ปัจจุบัน มีจำนวนของที่ระลึก 1 ประเภท ได้แก่ ปฏิทินมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 
   1.4 ผลิตและพัฒนาสื่อผาน VRU Channel เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม 
   1.5  สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing  เพื่อส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้เก่ียวกับ
การรับสมัครเรียนต่อ กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 100  ตามตัวชี้วัดของกิจกรรม 
   1.6  สร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าว มีการสร้างเครือข่ายในการนำเสนอข่าวกับสื่อมวลชนในกิจกรรมต่างๆ  เพื่อสร้าง
ความประทับใจ ความสัมพันธ์อันดีและสร้างแรงจูงใจให้กับสื่อมวลชน โดยกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม จำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 8 สำนักข่าว  ได้ดำเนินกิจกรรมบรรลุตามตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 100  
   1.7  นำผู้บริหารถวายพระพร   เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน และแสดงความจงรักภักดีแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้
ดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 ตามตัวชี้วัดกิจกรรม และมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนคิดเป็นร้อยละ 80   
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักงาน จำนวน 3 กิจกรรม โดยดำเนินการโครงการตามแผน สำเร็จร้อยละ 51-100  
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มีทั้งหมด จำนวน 3 กิจกรรม และจะดำเนินการต่อเน่ืองจนถึงไตรมาส 4 
   1.1  จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด  โดยกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 80 ซ่ึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 
   1.2  ซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์ของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด  ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 90 ซ่ึงกำหนด
ตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 80  
   1.3  ค่าสาธารณูปโภคของงานสื่อสารองค์กรและการตลาด   โดยกำหนดตัวชี้วัดของกิจกรรม ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 80 ซ่ึงได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามแผนคิดเป็นร้อยละ 90 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนส่ือสารองค์การและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนการสื่อสารองค์กรและการตลาดแบบบูรณาการ ( IMC) 10 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 จากกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการทั้งหมดของแผนการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
จำนวน 10 กิจกรรม 
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51 
  จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามเรื่องความพึงใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีต่อ
ภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 274 คน พบว่า เป็นเพศชาย 108 คน และเพศหญิง 166 คน โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 15-25 ปี จำนวน 90 
คน  รองลงมาคือ 26-35 ปี จำนวน 75 คน  และ 36-45 ปี จำนวน 63 คน เป็นครูอาจารย์/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 128 คน 
รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา 70 คน และ พนักงานบริษัทเอกชน 45 คน ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนักศึกษาปัจจุบัน 114 คน รองลงมา บุคลากรสายวิชาการ 75 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 59 คน 
- ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ยินหรือเห็นข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับมหาวิทยาลัยจากสื ่อโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัย เช่น 
Facebook, Line, Twitter, YouTube, IG  คิดเป็นร้อยละ 75.8  รองลงมาคือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 71.4 และสื่อบุคคล เช่น ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อน ฯลฯ ร้อยละ 43.2 
- ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้และมีความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ดังน้ี 
  1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในฐานะสถาบันทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับประเทศ ระดับมาก ร้อยละ 40.88 
รองลงมาคือ มากที่สุด ร้อยละ  22.63 และ ปานกลาง ร้อยละ 30.66 
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  2. มหาลัยเป็นต้นแบบสถาบันที่ผลิตครูมืออาชีพ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 34.67 รองลงมาคือ มาก ร้อยละ 33.42 และ ปานกลาง 
ร้อยละ 17.88 
  3. มหาวิทยาลัยมีการบริการจัดการและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยประยุกต์ใช้อยู่เสมอ ระดับมาก ร้อยละ 40.87 รองลงมาคือ ปาน
กลางร้อยละ 27.73 และมากที่สุด ร้อยละ 26.27 
  4. หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ต้องการของสังคม ระดับมาก ร้อยละ 48.17 
รองลงมาคือ มากที่สุด ร้อยละ 27.0 และปานกลาง ร้อยละ 20.43 
  5. อาจารย์และบุคลากร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ระดับ มาก ร้อยละ 
53.64 รองลงมาคือ มากที่สุด ร้อยละ 32.48 และ ปานกลาง ร้อยละ 12.04 
  6. การให้บริการในด้านต่างๆ มีความรวดเร็ว และสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ระดับมาก ร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ มากที่สุดและปาน
กลาง ร้อยละ 24.45 
  7. สิ่งอำนวยความสะดวกสบาย ครบครัน สะอาด เพียงพอ และหลากหลาย ระดับมาก ร้อยละ 45.25 รองลงมาคือ มากที่สุด ร้อย
ละ 27.81 และ ปานกลาง ร้อยละ 25.18  
  8. สถานที่มีความร่มรื่น สวยงาม เดินทางสะดวก สบาย ระดับมากที่สุด ร้อยละ 42.70 รองลงมาคือ มาก ร้อยละ 40.51 และปาน
กลาง ร้อยละ 14.96 
  9. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดอาชีพและหน่วยงานต่างๆ ระดับมาก ร้อยละ 
50.36 รองลงมาคือ มากที่สุด ร้อยละ 25.54 และ ปานกลาง ร้อยละ 21.16  
  10. บุคลากรและบัณฑิตของมหาลัย สามารถนำความรู้มาพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมได้ ระดับมาก ร้อยละ 50.36 รองลงมาคือ 
มากที่สุด ร้อยละ 31.02 และปานกลาง ร้อยละ 16.05 
  11. ช่องทางการสื่อสาร เน้ือหาข่าวสารที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ มีคุณภาพ ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตอบสนองความต้องการและ
เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ระดับมาก ร้อยละ 52.55 รองลงมาคือ มากที่สุด 25.91 และปานกลาง ร้อยละ 19.34 
สรุปโดยรวมความพึงใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีต่อภาพลักษณ์องค์กร จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 
274 คน คะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี  3.98 อยู่ในระดับมาก 
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5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
83.04 

จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน  7,220,992.00 บาท  
ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 5,996,157.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.04 ของแผนการดำเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 
1 1,891,847.40 908,425.00 48.02 
2 2,231,291.40 1,914,952.15 85.82 
3 1,800,333.60 1,248,562.85 69.35 
4 1,297,519.60 1,924,217.00 148.30 

รวม 7,220,992.00 5,996,157.00 83.04 
           

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ท่ีระดับ  5 
        งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนงาน
โครงการที่ได้จัดทำไว้ ดำเนินการจัดการด้านการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ดำเนินการติดตามสถานการณ์ปริมาณขยะรายวัน ณ จุดพัก
ขยะ และการควบคุมดูแลวัชพืช ขยะต่างๆ ในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การกระตุ้นจิตสำนึกในการทิ้งขยะของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นการควบคุม
และป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งนำพามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว(UI Green Metric) ซึ่งเป็นการกระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะการอนามัย สุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
ระดับ 1  มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4  มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
มากกว่า 3.51 
       ไตรมาสที่1- 4 ผลการดำเนินการอยู่ในระดับที่ 5 โดยที่ 
ระดับ 1  มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
       มีการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี
งบประมาณ 2563  กิจกรรมทั้งหมด  6 กิจกรรม     
ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ....5........ 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
       มีการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี
งบประมาณ 2564 มีกิจกรรมทั้งหมด  6 กิจกรรม ดังน้ี 
       1) กิจกรรม 25-09-09-001 งานพัฒนาและบริหารจัดการงานด้านภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 
       2) กิจกรรม 25-09-09-003 งานพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
       3) กิจกรรม 25-09-09-004 งานพัฒนาและบริหารจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย 
       4) กิจกรรม 25-09-09-008 สร้างพื้นที่การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน 
       5) กิจกรรม 25-09-09-009 ธนาคารขยะรีไซเคิล 
       6) กิจกรรม 25-09-09-010 ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ (ปรับเปลี่ยนโครงการเป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้รับขยะอันตราย
แทน เน่ืองจากไม่สามารถจัดการประกวดได้จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) 
 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 100  
       ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์  วางระบบการจัดการสวนหย่อมและสวนหย่อมต่างๆ ในความ
รับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงระบบสถานเพาะชำต้นไม้
พันธ์ุไม้ให้มีกำลังการขยายพันธ์ุต้นไม้สามารถผลิตต้นไม้กระถางไม้ดอกไม้ประดับในการดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประสานงานกับเทศบาลท่าโขลง การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อ
สร้างค่านิยมในการคัดแยกขยะและเพิ่มมูลค่าของเสีย การจัดการวัชพืชขยะในแหล่งน้ำคูคลองภายในมหาวิทยาลัย การวางระบบการ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
เดินรถรางภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดมลพิษของเสียจากการใช้รถยนต์ในมหาวิทยาลัย การจัดการจุดพักขยะต่างๆ ให้มีความสะอาด
เรียบร้อยไม่ส่งผลกระทบต่อบุคลากรและนักศึกษา ตามโครงการและกิจกรรมไปแล้ว ร้อยละร้อย  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละร้อย  
        ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอาคารและนอกอาคาร  วางระบบการ
จัดการสวนหย่อมต่างๆ ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการเศษใบไม้ ก่ิงไม้ จากกระบวนการปฏิบัติงานในด้านการตัดแต่งต้นไม้ พันธ์ุไม้ต่างตามสวนหย่อม และต้นไม้บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย และวัสดุที่ย่อยสลายได้นำมาย่อยสลายสู่กระบวนการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้พันธ์ุไม้ในงานภูมิทัศน์
และให้บริการดินปุ๋ยหมักแก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนปุ๋ยเคมีและประหยัดงบประมาณ  ช่วงไตรมาสที่ 1- 4 น้ี 
สามารถผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ก่ิงไม้ใช้แล้ว ทั้งหมด 1,000 ลบ.ม. โดยการดำเนินการ ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ร้อย ของ
โครงการทั้งหมดที่ตั้งไว้  
       ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มีการประสานงานกับเทศบาลท่าโขลงในการจัดเก็บขยะสด ขยะเปียกและอ่ืนๆ ทุกวัน 
จันทร์ พุธ และศุกร์ของแต่ละสับปดาห์ มีการจัดตั้งโครงการ ธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างค่านิยมในการคัดแยกขยะและเพิ่มมูลค่า
ของเสีย การจัดการวัชพืชและขยะ ในแหล่งน้ำคูคลอง ภายในมหาวิทยาลัย การซ่อมบำรุงดูแลรักษา เครื่องกังหันตีน้ำ ในแหล่งน้ำคู
คลองให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยการวางระบบบำรุงตามงบประมาณแต่ละไตรมาส เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเสียและ
บำบัดน้ำเสีย ดำเนินการตรวจติดตามวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียเป็นประจำทุกเดือนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำ
เน่าเสีย วางระบบการเดินรถรางภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดมลพิษของเสียจากการใช้รถยนต์ในมหาวิทยาลัย การจัดการจุดพักขยะ
ต่างๆ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยไม่ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และชุมชน ดำเนินการสร้างพื้นที่การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทนโดยการติดตั้งไฟถนนด้วยพลังงานลมร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณพื้นที่ข้างสระน้ำขุดใหม่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช การจัดหาตู้ทิ้งขยะอันตราย สำหรับการแยกขยะอันตรายออกจากขยะปกติ เช่น หลอดไฟฟ้า ถ่านอัลคาไลน์ หรือบรรจุภัณฑ์เคมี
ต่างๆที่มีพิษ ดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมไปแล้ว ร้อยละร้อย. 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
        ดำเนินการประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว รายงานความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าของโครงการแต่ละโครงการที่
เก่ียวเน่ืองกับมหาวิทยาลัยสีเขียว เดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุม ประเมินผลกลุ่มคณะอนุกรรมการกลุ่มย่อย เพื่อขับเคลื่อนงาน
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
มหาวิทยาลัยสีเขียวให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรวจติดตามความก้าวหน้าจากผลการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูลข้อดี
ข้อเสียและจุดที่ต้องปรับปรุงในการดำเนินงาน  
        ผลการประเมินและลำดับการแข่งขันมหาวิทยาลัยสีเขียว ลำดับโลก ลำดับเอเซีย และลำดับในประเทศเทียบกลุ่มมหาวิทยาลัย
ทั้งหมดและระดับส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้รับผลการประเมินในช่วงเดือน ธันวาคม 2564  
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว มากกว่า 3.51  
        จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งการสอบถามด้วยเครื่องมือสอบถามและการประเมินความพึงพอใจจากการ
ปฏิบัติงาน ผลความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.95 จากการสุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน 
         โดยแยกเป็นหัวข้อหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
มีระดับคะแนน ตั้ง 1-5 โดยที่ 5 =คือพึงพอใจมากที่สุด  4= พึงพอใจมาก  3= พึงพอใจปานกลาง 2= พึงพอใจน้อย 1= พึงพอใจน้อย
มาก โดยมีคำถามหลักอยู่ 8 ข้อ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความต้องการ ต่องานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
         ในส่วนที่ 1 ผลการสำรวจแลตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น หญิง ร้อยละ 75 ชาย ร้อยละ 25 อายุ 18 -25 ปี 
ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 45  อายุ 26-35 ปี ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ30  อายุ 36-45 ปี ตอบแบบสอบถามร้อยละ 22 และช่วง
อายุ 46ขึ้นไป ตอบแบบสอบถามร้อยละ 3   
        วุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 45  ปริญญาตรี ร้อยละ 20 ปริญญาโทร้อยละ 35   
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้าราชการ ร้อยละ 3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการร้อยละ 25 พนักมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนร้อยละ 27  นักศึกษาร้อยละ 45   
        ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  มีระดับคะแนน ตั้ง 1-5 โดยที่ 5 =คือพึงพอใจมากที่สุด  
4= พึงพอใจมาก  3= พึงพอใจปานกลาง 2= พึงพอใจน้อย 1= พึงพอใจน้อยมาก โดยมีคำถามหลักอยู่ 8 ข้อ มีผลการสำรวจดังน้ี 
         1.ด้านความสะดวกในการขอรับบริการจากงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด  ผลที่ได้ มีความพึงพอใจมาก จำนวน 
ร้อยละ 40 ปานกลาง ร้อยละ 40 และพึงพอใจน้อย ร้อยละ 20 
         2.ความพึงพอใจในช่องทางการขอรับบริการจากงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 20 มีความพึงพอใจมาก 
ร้อยละ 60 พอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 10 พอใจน้อย และร้อยละ 10 พอใจน้อยมาก 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
         3.ด้านความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดกับสภาพภูมิทัศน์ เช่น สวนหย่อม จำนวนต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น สนามหญ้า มีความพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 10 พอใจ ระดับมาก ร้อยละ 40 พอใจระดับปานกลาง ร้อยละ 30 และพอใจน้อย ร้อยละ 20 
         4.ความพึงพอใจต่อการจัดการขยะของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 40 พอใจมาก  ร้อยละ 60 พอใจ
ระดับปานกลาง 
         5.ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดการน้ำเสียของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 20 พอใจระดับมาก ร้อยละ 60 มีความ
พอใจปานกลาง  และร้อยละ 20 มีความพอใจน้อย 
         6.ความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดต่อการให้บริการจัดสถานที่ เวที งานนิทรรศการต่างๆ ของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ร้อย
ละ 60 มีความพอใจมาก ร้อยละ 40 มีความพอใจระดับปานกลาง 
         7.ความพึงพอใจกับระบบการให้บริการรถรางของ ร้อยละ 10 มีความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 60 มีความพอใจมาก และ
ร้อยละ 30 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
         8.ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากน้อยเพียงใดต่อการให้บริการรถรางภายในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 20 พึงพอใจมากที่สุด 
ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจมาก และร้อยละ 10 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ 
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.51 

4.36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ  
ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ที่   4.36    ได้แก่ 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.40 
    1.1 ขั้นตอนการใช้บริการต่าง ๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย มีความสะดวกรวดเร็ว บริการตามลำดับก่อนหลัง บริการเป็น
กันเอง สามารถติดต่อสอบถาม เสนอแนะติชม กับผู้ให้บริการได้ตลอดเวลาทำการ  อยู่ท่ี 4.45 
   1.2 เคาน์เตอร์ให้บริการตามจุดต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม เห็นได้ชัด ง่ายและสะดวกต่อการติดต่อขอใช้บริการ พร้อมกับมี
เอกสาร แผ่นพับ ป้ายแนะนำบริการต่าง ๆ ป้ายบอกทาง ที่มีความชัดเจน เห็นได้ชัด เข้าใจง่าย  อยู่ท่ี 4.42 
   1.3 เวลาในการเปิด – ปิด ให้บริการ (08.00 – 18.00 น.) มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการ จำนวนและระยะเวลาที่สามารถ
ยืมคืนทรัพยากรได้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับการใช้งาน  อยู่ท่ี 4.33 
2. ความพึงพอใจด้านสถานท่ี/สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.39 
   2.1 สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดเอ้ือต่อการค้นคว้า เรียนรู้ อ่านหนังสือ สนับสนุนผู้ใช้เป็นรายกลุ่ม มีพื้นที่สำหรับ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
จัดกิจกรรม อบรมสัมมนาต่าง ๆ มีความกว้างขวางเพียงพอต่อความต้องการ และมีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการ อยู่ท่ี 4.42 
   2.2 ห้องสมุดจัดพื้นที่ให้บริการ พื้นที่น่ังอ่าน ชั้นวางหนังสือ ห้องอ่านหนังสือสำหรับอาจารย์ โซนใช้เสียง มุมพักผ่อน มุม
นันทนาการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่มีความพร้อม มีความสะดวก สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ และเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้บริการ  อยู่ท่ี 4.39 
   2.3 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และด้านเทคโนโลยี เช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง แอร์ โต๊ะ ที่น่ังอ่านหนังสือ ห้องน้ำ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องบริการพิมพ์เอกสารสีและขาวดำ อินเทอร์เน็ต Wi Fi มีจำนวนที่เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการ  อยู่ท่ี 4.37 
3. ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.48 
   3.1 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพ ถูกต้อง แม่นยำ เต็มใจให้บริการ มีกิริยามารยาทที่ดี บริการด้วยความโปร่งใส         
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจรักบริการ ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ กระตือรือร้นในการให้บริการ  อยู่ท่ี 4.49 
   3.2 บุคลากรที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ เหมาะสมกับงานที่ให้บริการ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ 
ใส่ใจ พร้อมให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาได้  อยู่ท่ี 4.47 
   3.3 บุคลากรประจำจุดให้บริการมีบุคลิกการแต่งกายที่สะอาดสุภาพเรียบร้อย หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และเปิดให้บริการตรงตาม
เวลาที่กำหนด บุคลากรที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอเหมาะสม และทั่วถึงในการให้บริการ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตลอดเวลา 
ทำการ  อยู่ท่ี 4.49 
4. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.21 
   4.1 ห้องสมุดมีเว็บไซต์ Facebook และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล แจ้งข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม 
นิทรรศการ การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ และช่วยให้ได้รับรู้และเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้
ครบถ้วนและทั่วถึงทันเหตุการณ์ อยู่ท่ี 4.21 
   4.2 ห้องสมุดมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ ทางอีเมล์ Facebook YouTube จดหมาย
ข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ทีวีประชาสัมพันธ์ ป้ายแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ที่บริการข้อมูลเป็นปัจจุบัน และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเน่ือง อยู่ท่ี 4.19 
   4.3 ห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆ เช่น หนังสือ 
ตำรา วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง  อยู่ท่ี 4.22 

74



โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
5. ความพึงพอใจด้านอื่น ๆ ตามภารกิจ/จุดเน้นของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.34 
   5.1 ห้องสมุดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ ตำรา วารสาร นิตยสาร สื่อโสตทัศนวัสดุที่มีความทันสมัย ครอบคลุม
สาขาวิชาที่เปิดสอนมีจำนวนเพียงพอและตรงกับความต้องการ พร้อมกับมีทรัพยากรใหม่ๆ ออกให้บริการอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ  
อยู่ท่ี  4.30 
   5.2 ห้องสมุดมีการบริหารจัดการทรัพยากร มีการให้บริการยืม-คืนทรัพยากรด้วยระบบห้องสมุดที่ทันสมัย มีบริการยืมต่อ บริการ
จอง และบริการสืบค้นทรัพยากรแบบออนไลน์ มีบริการรับคืนทรัพยากรอัตโนมัติด้วยระบบ RFID ตลอด 24 ชั่งโมง เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว และมีการให้บริการเสนอซ้ือเพื่อให้ได้ทรัพยากรที่ตรงกับความต้องการในการเรียนการสอน อยู่ท่ี 4.36 
   5.3 ห้องสมุดให้บริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการเครือข่ายไร้สายจุดเชื่อมต่อสัญญาณ Wi Fi 
บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า สัญญาณ 
Wi Fi ครอบคลุมภายในอาคารมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม มีจำนวนเพียงพอต่อการใช้งาน ต่อการให้บริการ อยู่ท่ี 4.35 
หมายเหตุ : ข้อมูล ปีการศึกษา 2563 เดือนพฤษภาคม 2564 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

มากกว่า
4.51 

4.03  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University อยู่ที่ 4.03 จำแนกตามด้าน 
 

หัวข้อคำถาม ระดับคะแนน ผล 
1. ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 3.94 ด ี
2. ความพึงพอใจต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.47 พอใช้ 
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ/สำนักงาน 3.74 ด ี
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร 3.91 ด ี
สำหรับนักศึกษา สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน 
5. ความพึงพอใจต่อระบบจองรายวิชาออนไลน์ 3.90 ด ี
6. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ 3.91 ด ี
7. ความพึงพอใจต่อระบบประเมินการสอนออนไลน์ 3.94 ด ี
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
หัวข้อคำถาม ระดับคะแนน ผล 

สำหรับอาจารย์ สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน 
8. ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการชั้นเรียน (cms.vru.ac.th) 3.89 ด ี
9. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th) 4.51 ดมีาก 
10. ความพึงพอใจต่อระบบ E-mail@vru.ac.th 4.44 ด ี
สำหรับบุคลากร สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ 
11. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th) 4.39 ด ี
12. ความพึงพอใจต่อระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและ
งบประมาณ (VRU Project  Monitoring System) 

4.06 ด ี

13. ความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) 4.29 ด ี
สรุปผลรวม 4.03 ดี 

ข้อมูล 28 พฤษภาคม 2564 

แบบสอบถามน้ีเป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 28 พฤษภาคม 2564 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 427 ราย โดยได้รับ
การประเมินจากอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุน และอ่ืนๆ ผลคะแนนรวมทุกหัวข้อคำถามคือ 4.03 อยู่ในระดับดี  

 
5.7.1 โครงการ
บริหารจัดการรายได้
จากสินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายได้ของ
สินทรัพย์  

ระดับ 
5 

ระดับ 
4 

ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ 4 กิจกรรมส่วนใหญ่ของงานบริหารทรัพย์สินเป็น
กิจกรรมต่อเน่ืองตลอดปีงบประมาณ 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์โดยมีกิจกรรมทั้งสิ้น  
248 กิจกรรม 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
           กิจกรรมตามแผนภายใต้โครงการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น 5 กิจกรรม ได้ดำเนินเสร็จทั้งสิ้น 5 กิจกรรม 
จึงคิดเป็นร้อยละ 100 ของการดำเนินงานตามแผน  
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
            มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมในระบบรายงานการติดตามผล ครบทั้ง 5 กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ แต่ผลการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ เน่ืองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นักศึกษา ผู้ประกอบการ 
ลูกค้า มีจำนวนลดลง 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
        มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเน้นการปรับตัวเตรียมพร้อมรับต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยปฏิบัติตน
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมส่งเสริมการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรและอำนวยความสะดวกในการสัมมนาประชุมต่างๆใน
การรักษาระยะห่าง ความปลอดภัย อาหารชุด ในการบริการลูกค้า แทนการจัดแบบบุฟเฟ่ หรือ อำนวยความสะดวกบริการลูกค้าด้วย
การตักอาหารและเว้นระยะต่อคิวแทนการตักกันเอง ลดการสัมผัส 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบรหิาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
88.50 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 24,200,008 บาท ตั้งเบิกจำนวน 21,417,247.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.50 ณ วันท่ี 30 ก.ย. 64 
 

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 4,268,215 2,646,812 62.01 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 5,696,050 8,324,310 146.14 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 8,800,985 4,716,357 53.58 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 5,434,758 5,729,768.87 105.42 

รวม 24,200,008 21,417,247.87 88.50 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 
5.8.1.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติ 

มากกว่า 
ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 
72.65 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เท่ากับ 72.65  โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังน้ี 

1. มิติที่ 1 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน อยู่ที่ ร้อยละ 70.20 
2. มิติที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ที่ ร้อยละ 70.20  
3. มิติที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร อยู่ที่ ร้อยละ 70.20 
4. มิติที่ 4 การบริการโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น อยู่ที่ 
ร้อยละ 80 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
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เอกสารแนบ คก. 1.2.1.1 
รอยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2563 มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 2,102  วิชา และมีรายวิชาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ จำนวน 
1,344 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 63.94 แยกรายหน่วยงานได้แก่ 

คณะครุศาสตร์ มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 185 รายวิชา และมีรายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์จำนวน 131 
รายวิชา  คิดเป็นร้อยละ 70.81 
1. ช่ือรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการแสดง สาขาวิชาภาษาไทย

1.1 ละครประเพณี 
2. ช่ือรายวิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัประเทศจีน สาขาวิชาภาษาจีน

1.1 ลวดลายจีน 
3. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์ท้องถ่ิน หลักสูตรวิทยาศาสตรท์ัว่ไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.1 บทความวิจัย 
4. ช่ือรายวิชา วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1.1 หุ่นนิทานสานชุมชน 
5. ช่ือรายวิชา การออกแบบลายแกะสลกักะโหลกซออู้ด้วยการแปลงทางเรขาคณิต สาขาวิชาสาขาคณิตศาสตร์

1.1 การออกแบบลายแกะสลักกะโหลกซออู้ด้วยการแปลงทางเรขาคณิต 
6. ช่ือรายวิชา การสอนสังคมศึกษาสำหรบัครูประถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา

1.1 ชุดกิจกรรมบรูณาการวัฒนธรรมมอญกับการหาพื้นที่รปูเรขาคณิตในวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ัน ป.6 
7. ช่ือรายวิชา การพัฒนาหลกัสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

1.1 คลิปวิดีโอส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
8. ช่ือรายวิชา การเขียนเชิงวิชาการสำหรบัครูภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.1 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ 
9. ช่ือรายวิชา ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรบัครู สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.1 เกมการสอนดาราศาสตรส์ำหรับนกัเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
10. ช่ือรายวิชา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.1 ENGLISH FOR ALL IN THE DIGITAL ERA 
11. ช่ือรายวิชา ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรบัครู สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.1 เกมการสอนดาราศาสตรส์ำหรับนกัเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
12. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ สาขาวิชาเคมีฯ

้�

้
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1.1 การใช้งาน AR จากเว็บ Quiver 
13. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยสีาสนเทศ  สาขาวิชาชีววิทยาฯ 

1.1 การสร้าง Avatar จากเว็บ Avartarmaker 
14. ช่ือรายวิชา การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 สื่อ Infigraphic เรื่องการต่อต้านข่าวปลอม ด้วย Piktochart 
15. ช่ือรายวิชา การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 การสร้างAnimation ด้วย Powtoon 
16. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1.1 การสร้าง E-Book จาก Pubhtml5 
17. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

1.1 การจัดทำPosterงานวิจัยด้วย Canva 
18. ช่ือรายวิชา การวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 การสร้างใบงานออนไลน์ด้วย Wordwall 
19. ช่ือรายวิชา วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการประถมศึกษา 

1.1 การใช้งานเครื่องมือการสอนออนไลนท์ี่เน้น Active Learning : kahoot Quizziz Blooket 
Bamboozle Padlet Answergarden 

20. ช่ือรายวิชา การจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
1.1 การสร้างบทเรียน CAI ด้วย Adobe Captivate 

21 1. ช่ือรายวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไปหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป   
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาพฒันาข้ึนและผ่านการทดสอบคุณภาพ 

22. ช่ือรายวิชา อนุกรมวิธาน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
1.1 สื่อการสอนไดดคโตมัสคีย์ชุดโปแกม่อน 

23. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
1.1 เจลล้างมอื พิมเสน 

24. ช่ือรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการแสดง หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
1.1 การแสดงละครพื้นบ้าน 

25. ช่ือรายวิชา การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู  

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องรูปสี่เหลี่ยม กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับช้ันประถมปีที่ 5 

26. ช่ือรายวิชา การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู  
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1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง มุม 
27. ช่ือรายวิชา การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู  

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เงิน 
28. ช่ือรายวิชา การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู  

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เวลา  
29. ช่ือรายวิชา การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู  

1.1 คณิตศาสตรสำหรับเดก็ปฐมวัย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
30. ช่ือรายวิชา การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู  

1.1 สื่อคณิตศาสตร์สำหรบัเด็กปฐมวัย 
31. ช่ือรายวิชา นาฏลีลาสำหรบัเด็กปฐมวัย  หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.1 เครือ่งแต่งกายประกอบการแสดงนาฏลลีาสำหรบัเดก็ปฐมวัย  
32. ช่ือรายวิชา สัทศาสตร์ภาษาจีน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

1.1 สื่อการสอนออกเสียงภาษาจีน 
33. ช่ือรายวิชา จำนวนและพีชคณิตระดับโรงเรียน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

1.1 เส้นศิลป์      
34. ช่ือรายวิชา พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.1 ชะลอมล้อมรกั    
35. ช่ือรายวิชา สัมมนาสำหรับครูคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.1 โต๊ะอัศจรรย์   
36. ช่ือรายวิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.1 เครือ่งตัดขวดพลาสติก      
37.  ช่ือรายวิชา การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตรร์ะดับประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.1 Cross Stitch ลายมง้   
38. ช่ือรายวิชา ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรร์ะดับโรงเรียน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

1.1 มหัศจรรย์สวนแก้ว   
39. ช่ือรายวิชา การใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณ  สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 คำซ้ำระดบัช้ัน ป.4 
40. ช่ือรายวิชา การสร้างสื่อและนวัตกรรมในการสอนภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย 
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1.1 คำซ้อนระดับช้ัน ป.5    
41. ช่ือรายวิชา ภาษาเพื่อการสือ่สารสำหรบัครู สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 ตัวการันต์ระดับช้ัน ป.4     
42.  ช่ือรายวิชา หลักภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ระดบัช้ัน ป.3      
43.  ช่ือรายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 คำพ้องเสียงระดบัช้ัน ป.4      
44.  ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการเรียนรูส้ำหรับครู สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 คำราชาศัพท์ระดบัช้ัน ป.6     
45. ช่ือรายวิชา คติชนวิทยา สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 โวหารระดบัช้ัน ป.5      
46. ช่ือรายวิชา คติชนวิทยาสำหรับครู สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 คำประสมระดบัช้ัน ป.6      
47. ช่ือรายวิชา การเขียนเพือ่การสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 คำยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ระดบัช้ัน ป.6      
48. ช่ือรายวิชา วรรณกรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 วรรณยุกต์ไทยระดบัช้ัน ป.3    
49. ช่ือรายวิชา การอ่านคิดพัฒนาชีวิต สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 คำอุทานระดับช้ัน ป.5 
50. ช่ือรายวิชา วรรณกรรมคัดสรรในแบบเรียน สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 นิราศภูเขาทองระดบัช้ันม.1       
51. ช่ือรายวิชา การสอนวรรณคดีไทย  สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 คำคล้องจอง ระดับช้ัน ป.2                            
52. ช่ือรายวิชา ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 อักษรควบแท้ ควบไม่แท้ระดบัช้ัน ป.4    
53. ช่ือรายวิชา วิธีการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับ สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 คำสรรพนามระดบัช้ัน ป.6 
54. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรบัครู สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 คำควบกล้ำระดับช้ัน ป.3    
55. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 ประโยคและส่วนประกอบของประโยคระดบัช้ัน ป.5   
56. ช่ือรายวิชา การจัดกจิกรรมทางภาษาและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทย 
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1.1 คำมูลระดับช้ัน ป.5     
57. ช่ือรายวิชา การศึกษาในอาเซียน สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 โคลงโลกนิตริะดบัช้ัน ม.1    
58. ช่ือรายวิชา การประเมินพัฒนาการ สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 มาตราตัวสะกดระดับช้ัน ป.6     
59. ช่ือรายวิชา การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย 

1.1 คำกริยาระดับช้ัน  ป.6    
60. ช่ือรายวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 อักษรไตรยางค์ 3 หมู่ ระดับช้ัน ป.4     
61. ช่ือรายวิชา การจัดกจิกรรมสง่เสริมความพร้อมทางด้านร่างกาย   สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 กาพย์เห่ชมเครื่องคาว ระดบัช้ัน ม.1     
62. ช่ือรายวิชา สังคมศึกษาสำหรบัครปูระถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 คำเป็นคำตาย ระดบัช้ัน ป.4    
63. ช่ือรายวิชา การจัดกจิกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคม สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 สำนวน สุภาษิต คำพังเพย ระดบัช้ัน ป.5      
64. ช่ือรายวิชา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 สุภาษิตสอนหญงิระดบัช้ัน ป.6     
65. ช่ือรายวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรูส้ังคมศึกษาในระดับ สาขาวิชา ภาษาไทย 

1.1 คำนามระดบัช้ัน ป.4    
66. ช่ือรายวิชา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาสำหรับการพฒันา  สาขาวิชา ภาษาไทย 

1.1 ช่ือคำสมาส ระดับช้ัน ม.2 
67. ช่ือรายวิชา มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 เรื่องคำไวพจน์ ระดบัช้ันป. 6     
68. ช่ือรายวิชา ECN304 การสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาจีน 

1.1 วงล้อตัวสะกด 
69. ช่ือรายวิชา การอ่านภาษาจีน 1 สาขาวิชาภาษาจีน 

1.1 กลอ่งไอศครีม    
70. ช่ือรายวิชา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1 ตลาดคำนาม   
71. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัครู  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 มาตราตัวสะกด    
72. ช่ือรายวิชา EED103 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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1.1 ปิงปองคำคล้องจอง      
73. ช่ือรายวิชา  EEN205การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 กลอ่ง pop up     
74. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัครปูระถมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 จบัคู่เพื่อสร้างคำ    
75. ช่ือรายวิชา การจัดการช้ันเรียนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 พิชิตเขาวงกต     
76. ช่ือรายวิชา สังคมศึกษาสำหรบัครปูระถมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา  

1.1 ลูกเต๋าโคลงโลกนิต ิ
77. ช่ือรายวิชา การจัดและบริหารสถานพฒันาเด็กปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.1 โรงละครหุ่นเชิด กัณฑ์มัทร ี
78. ช่ือรายวิชา การสอนวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 เซียมซีวรรณคดี 
79. ช่ือรายวิชา การสอนทักษะอ่านเขียนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 ชนิดของคำนาม 
80. ช่ือรายวิชา วรรณคดีสำหรับครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.1 นิทานยายกะตา 
81. ช่ือรายวิชา การประเมินพัฒนาการเดก็ปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.1 วงล้อคำวิเศษ (ณ์) 
82. ช่ือรายวิชา การจัดกจิกรรมทางภาษาและการสื่อสาร  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.1 เขาวงกตกบัสำนวนไทยค่ะ 
83. ช่ือรายวิชา ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

1.1 ซูชิคำนาม 
84. ช่ือรายวิชา การสอนทักษะอ่านเขียนภาษา สาขาวิชการศึกษาปฐมวัย 

1.1 คำไวพจน์อยู่ไหนน้า 
85. ช่ือรายวิชา การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

1.1 เกมเศรษฐรีามเกียรติ ์
86. ช่ือรายวิชา ฟิสิกส์ 1 สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 อุณหพลศาสตร์ กาแฟบ่อ้าย 
87. ช่ือรายวิชา ฟิสิกสท์ั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 โคมไฟ 
88. ช่ือรายวิชา เคมี 1 สาขาวิชาเคมี 
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1.1 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ 
89. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการเคมี 1 สาขาวิชาเคมี 

1.1 โฟลชาร์ตแสดงวิธีการทดลอง 
90. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์เกี่ยวกบัโลกและพิบัติภัยธรรมชาติ สาขาวิชาเคมี  

1.1 สื่อการสอนการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์/การเกิดซากดึกดำบรรพ์/โครงสร้างของดาวพฤหสั 
91. ช่ือรายวิชา เคมี สาขาวิชาเคมี 

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ดินจังหวัดปทมุธานี 
92. ช่ือรายวิชา การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ EP 

1.1 Short Story              
93. ช่ือรายวิชา การเตรียมพร้อมทกัษะภาษาอังกฤษระดบัอดุมศึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ EP 

1.1 การนาเสนอ website ภาษาอังกฤษ นักศึกษาแนะนำ website 
หรือapplicationภาษาอังกฤษสาหรับเรียนรู้หรือฝกึฝนภาษาอังกฤษ 

94. ช่ือรายวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 1  สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 รายงานการการฟังภาษาจีน 

95. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนระดับสงู 2 สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 การเขียนอักษรจีน 

96. ช่ือรายวิชา ปรัชญาจีน  สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 การเปรียบเทียบพญานาคกบัมังกรในมมุมอง ของศาสนาและความเช่ือ 

97. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนโบราณ   สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 การเขียนภาษาจีน 

98. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์แบบเรียนจีน  สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 รายงานการวิเคราะห์แบบเรียนจีน      

99. ช่ือรายวิชา การศึกษารายบุคคลด้านการสอนภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 แบบรายงานการสอนภาษาจีน    

100. ช่ือรายวิชา การสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน  สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 รายงานการสอนวิชาไวยากรณ์ภาษาจีน  

101. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
1.1 การพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 

ด้วยวิธีการสอบแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้    
102. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์ประยกุต์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1.1 การเรียนรู้ของครูในการดงึและใช้แนวคิดของนักเรียน      
103. ช่ือรายวิชา วิจัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) 
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1.1 การสำรวจแนวคิดเรื่องการคูณของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2      
104. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางคณิตศาสตร์  สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนในการศึกษาช้ันเรียนและวิธีการแบบเปิด     
105. ช่ือรายวิชา การจัดการเรียนรูท้างคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

1.1 
การศึกษาการออกแบบสถานการณ์ปญัหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวทางวิธีการแบบเปิดและการศึกษ
าช้ันเรียน           โดยใช้การวิจัยศึกษาตนเอง     

106. ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
1.1 

ทฤษฎีบทจุดตรงึร่วมแบบคู่สำหรับการสง่แบบหดตัววางนัยทั่วไปในปริภูมิองิระยะทางอันดับบางส่ว
น  G       

107. ช่ือรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)     
1.1 

ความกึ่งต่อเนื่องจากด้านบนแบบเฮาล์ดรอฟ์ของการสง่เซตผลเฉลยสำหรับปัญหาเชิงดลุยภาพเวกเต
อร์แบบพจนานกุรม     

108. ช่ือรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้สำหรบัครู  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
1.1 การพฒันาประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาด้วยจิตวิทยาเชิงบวก : 

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดชัยมังคลาราม      
109. ช่ือรายวิชา หลักภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาไทย  

1.1 การพฒันาแบบฝกึทักษะการใช้คำและสำนวนในภาษาไทย ของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5                               
โรงเรียนหอวัง ปทมุธานี     

110.  ช่ือรายวิชา ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู  สาขาวิชาภาษาไทย 
1.1 การพฒันาแบบฝกึเสรมิทักษะการแต่งประโยคด้วยรูปแบบการสอน CIRC  

111. ช่ือรายวิชา  CAI  สาขาวิชาภาษาไทย 
1.1 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษาถ่ิน สำรับนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีที่ 5      

112. ช่ือรายวิชา หุ่น  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
1.1 Kids  Shop  Online 

113. ช่ือรายวิชา การศึกษาในอาเซียน  สาขาวิชาการประถมศึกษา 
1.1 ปังกรอบบัวตู้ม 

114. ช่ือรายวิชา  วัฒนธรรมประเทศจีน สาขาวิชาภาษาจีน 
1.1 พุทราเช่ือม 

115. ช่ือรายวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาชีววิทยา 
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1.1 แผนการสอน 
116. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับครู  สาขาวิชาชีววิทยา  

1.1 รายงานสิ่งแวดลอ้ม 
117. ช่ือรายวิชา สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา  สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 รายงานการสอนวิทยาศาสตร์ ในยุคโควิค 
118. ช่ือรายวิชา หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 แผนการสอนหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     
119. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์ท้องถ่ิน  สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ดินจังหวัดลพบุรี 
120. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรบัครปูระถมศึกษา  สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 รายงานการใช้เทคโนโลยสีำหรับครูประถมศึกษา      
121. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ดินจังหวัดอยุธยา 
122. ช่ือรายวิชา สังคมศึกษาสำหรบัครปูระถมศึกษา  สาขาวิชาชีววิทยา 

1.1 รายงานการสอนวิชาสังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา     
123. ช่ือรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1  สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 

1.1 รายงานการสังเกตการสอน 
124. ช่ือรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู                                                                                                                   

1.1 รายงานการสังเกตการสอน 
125. ช่ือรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 

1.1 รายงานการสังเกตการสอน 
126. ช่ือรายวิชา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 

1.1 รายงานการสังเกตการสอน 
127. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 

1.1 แผนการสอน 
128. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  สาขาวิชากลุ่มวิชาชีพครู 

1.1 แผนการสอน 
129. ช่ือรายวิชา การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาเคมี 

1.1 pop up ความรู้วิทยาศาสตร ์
130. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์ท้องถ่ิน  สาขาวิชาเคมี 

1.1 เกมการสอนดาราศาสตร ์
131. ช่ือรายวิชา ศิลปะการเขียนและวาดภาพพู่กันจีน  สาขาภาษาจีน 
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1.1 ลวดลายจีน  
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิน้ 425 
และมีรายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์จำนวน 112 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.35   
1. ช่ือรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกจิ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1.1 ระบบร้านคาร์แคร ์
1.2 ระบบร้านเช่าวิดีโอ 

2. ช่ือรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงมัลตมิีเดีย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.1 LINE สติ๊กเกอร ์

3. ช่ือรายวิชา การแก้ปญัหาด้วยข้ันตอนวิธี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
1.1 โปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

4. ช่ือรายวิชา ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอ้ม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
1.1 คาร์บอนฟรุตปริ้นของข้าวราดแกง 

5. ช่ือรายวิชา การควบคุมมลพิษทางอากาศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 
1.1 การตรวจวัดระดบัความดังเสียงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปูเดียวกันในโทรศัพท์มอืถือที่แตกต่างกัน 

6. ช่ือรายวิชา วิชาชีพนักกำหนดอาหารและจริยธรรมวิชาชีพ  สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
1.1 รายงานการศึกษาดูงานการจัดการบริการอาหารครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ 

7. ช่ือรายวิชา การสง่เสรมิสุขภาพทางโภชนาการ สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
1.1 การศึกษาผลของสือ่ให้ความรูป้รมิาณน้ำตาลต่อการเลือกซื้อเครื่องดืม่ 

8. ช่ือรายวิชา วิทยาการซอฟต์แวร์  สาขาวิชานวัตกรรมดิจติัลและวิศวกรรมซอฟแวร์ 
1.1 รายงานนวัตกรรมดิจิตลั 

9. ช่ือรายวิชา การใช้ซอฟแวร์พื้นฐานในองค์กร  สาขาวิชานวัตกรรมดจิิตัลและวิศวกรรมซอฟแวร์ 
1.1 งานนำเสนอนวัตกรรมดจิิทลั 

10. ช่ือรายวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
1.1 ปัญหาการประยุกต์ของอนุพันธ์ 

11. ช่ือรายวิชา หลักสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยกุต์ 
1.1 การทดสอบสมมติฐานทางสิถิต ิ

12. ช่ือรายวิชา อาหารเพื่อสุขภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1.1 สูตรเมนอูาหารเพื่อสุขภาพ 

13. ช่ือรายวิชา สุขาภิบาลอาหารความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
1.1 การออกแบบสถานประกอบการของนกัศึกษาเมือ่นักศึกษาเป็นของกจิการ 

14. ช่ือรายวิชา ฟิสิกส์ 1 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์
1.1 อุณหพลศาสตร์ กาแฟบ่อ้าย 

90



15. ช่ือรายวิชา ฟิสิกสท์ั่วไป สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต ์
1.1 โคมไฟ 

16. ช่ือรายวิชา เคมี 1 สาขาวิชาเคมี 
1.1 ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ 

17. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการเคมี 1 สาขาวิชาเคมี 
1.1 โฟลชาร์ตแสดงวิธีการทดลอง 

18. ช่ือรายวิชา วิทยาศาสตร์เกี่ยวกบัโลกและพิบติภัยธรรมชาติ 
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธาณภัย 

1.1 สื่อการสอนการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์/การเกิดซากดึกดำบรร์/โครงสร้างของดาวพฤหัส 
19. ช่ือรายวิชา ปฐพีวิทยาพื้นฐานสำหรบัการจัดการภัยพิบตัิ 
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธาณภัย 

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ดินจังหวัดลพบุรี/อยุธยา/ปทุมธานี 
20. ช่ือรายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการ์ตูนแอนนิเมช่ัน 
21. ช่ือรายวิชา การสร้างการ์ตูน  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 การตูนแอนนิเมช่ัน 
22. ช่ือรายวิชา พิษวิทยาอาชีวอนามัย สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ 

1.1 คู่มือการป้องกันการสมัผสัสารพิษจากการทำงาน 
23. ช่ือรายวิชา อาชีวเวชศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ 

1.1 แบบจำลองการสญูเสียการได้ยินจากการทำงาน 
24. ช่ือรายวิชา กระบวนการดูแลและควบคุมระบบบำบัดนำ้เสีย   

1.1 ความสัมพันธ์ของจำนวนลกูน้ำยุงกบัคุณภาพน้ำและแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 
25. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยกีารควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1.1 การติดตามฝุ่นละอองในอากาศขนาด 2.5 ไมคอน (โปสเตอร์) 
26. ช่ือรายวิชา การจัดการสิง่แวดล้อม   

1.1 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการสิง่แวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
27. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม  

1.1 การนำเสนอระบบบำบัดน้ำเสีย (โปสเตอร)์ 
28. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม   

1.1 รายงานและนำเสนอผลงาน 
29. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม      

1.1 รายงานสรุปผลการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
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30. ช่ือรายวิชา มลพิษทางอากาศและการควบคุม   
1.1 

มลพิษทางอากาศในช่วงระหว่างมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม ่

1.1 
มลพิษทางอากาศในช่วงระหว่างมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโค
โรนา 2019: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

31. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม  
1.1 ดัชนีช้ีวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

32. ช่ือรายวิชา เศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม  
1.1 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดลอ้มของต้นไม้ในบรเิวณบ้านนักศึกษา 

33. ช่ือรายวิชา ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
1.1 วิดีโอนำเสนอการท่องเที่ยววิถีใหม ่

34. ช่ือรายวิชา ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง การนำวัสดเุหลือทิง้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

35. ช่ือรายวิชา ชีววิทยาทั่วไป หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 poster เรื่อง ระบบนิเวศในสวนสาธารณะ 

36. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 poster เรื่อง โครงสร้างเซลล์พืชผักสวนครัว 

37. ช่ือรายวิชา ชีววิทยา 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง ระบบต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 

38. ช่ือรายวิชา ชีววิทยา 2 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง ระบบต่างๆ ของร่างกาย 

39. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 ช้ินงาน เรื่อง ระบบต่างๆ ของสิง่มีชีวิต 

40. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการชีววิทยา 2 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 คลิปวีดีโอ เรื่อง การศึกษาระบบนิเวศ 

41. ช่ือรายวิชา จุลชีววิทยา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง ความรู้ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย ์

42. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยา หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง ปฏิบัติการการศึกษาจุลินทรีย ์

43. ช่ือรายวิชา สัตววิทยา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
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1.1 ช้ินงาน เรื่อง การเก็บตัวอย่างแห้งแมลง 
44. ช่ือรายวิชา สรีรวิทยาทั่วไป หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

1.1 ช้ินงาน เรื่อง สื่อสารก่อนการลำเลียงน้ำในพืช 
1.1 รายงาน เรื่อง ปัจจัยที่มผีลต่อการสงัเคราะห์ด้วยแสง 

45. ช่ือรายวิชา พฤกษศาสตร์ หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง พรรณไม้ในโรงเรอืนพืชเงินล้าน 
1.1 ช้ินงาน เรื่อง ตัวอย่างพรรณไม้แหง้ 

46. ช่ือรายวิชา จุลชีววิทยาทั่วไป หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัจลุินทรีย ์

47. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพสำหรบัการบำบัดน้ำเสีย หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 โครงงาน เรือ่ง การคัดแยกจุลินทรียท์ี่สามารถย่อยน้ำมนัได้จากดินที่ปนเปื้อนน้ำมันเครือ่งใช้แล้ว 

48. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพสิง่แวดล้อม (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง การบำบัดสารมลพิษโดยวิธีการทางชีวภาพ (Bioremediation) 

49. ช่ือรายวิชา นิเวศวิทยา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 ช้ินงาน เรื่อง คลิปวิดีโอปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศในแหลง่ท่องเที่ยว 

50. ช่ือรายวิชา วิวัฒนาการ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 ช้ินงาน เรื่อง สื่อการสอนด้านวิวัฒนาการ 

51. ช่ือรายวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตสาธารณสุข หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง โรคทีเ่กิดจากเช้ือ รา แบคทีเรีย และยสีต์ 

52. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง ความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

53. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมสัตว์ หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 โครงงาน เรือ่ง การศึกษาพฤติกรรมสัตว์ 
1.1 รายงาน เรื่อง พฤติกรรมสัตว์ทีส่นใจ 

54. ช่ือรายวิชา ปัญหาพเิศษทางชีววิทยา หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงานโครงร่างงานวิจัย 

55. ช่ือรายวิชา ชีวจริยธรรม และกฎหมายชีวภาพ หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง ภาพยนต์ที่เกี่ยวข้องกบัชีวจริยธรรม, 

บทความวิชาการที่มกีารใช้จลุินทรีย์ในรายช่ือต้องขออนุญาติ 
1.1 ช้ินงาน เรื่อง การอบรมที่เกี่ยวข้องกบัชีวจริยธรรมหรือกฎหมายชีวภาพ 

56. ช่ือรายวิชา ชีววิทยาสำครับครู 2 หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 
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57. ช่ือรายวิชา พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอสำหรับครู หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 ช้ินงาน เรื่อง การแบง่เซลล์ และโครงสร้างสายดเีอ็นเอ 
1.1 รายงาน เรื่อง คาริโอไทป์ แผนผงัพันธุประวัติ 

58. ช่ือรายวิชา จุลชีววิทยาสำหรับครู หลกัสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
1.1 รายงาน เรื่อง การผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากจลุินทรีย์ในชุมชนท้องถ่ิน 

59. ช่ือรายวิชา ระบบการจัดการสารสนเทศเพือ่งานอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 การจัดทำคลปิวิดีโอให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย 
60. ช่ือรายวิชา กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและอันตรายหลัก สูตรหลกัสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 การค้นหาสิง่คุกคามอันตรายของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
61. ช่ือรายวิชา การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม หลกัสตูรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 ผลิตภัณฑ์จากกากอุตสาหกรรม     
62. ช่ือรายวิชา ความปลอดภัยจากรังสี หลกัสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 โปสเตอร์อันตรายจากรังส ี
1.1 วีดีโอความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังส ี
1.1 Power point  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังส ี

63. ช่ือรายวิชา การระบายอากาศอุตสาหกรรม หลกัสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.1 พัดลมดูดอากาศพลงังานสุริยะ 

64. ช่ือรายวิชา วิทยาการระบาดและการปอ้งกันโรค หลักสตูรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.1 กิจกรรมสอบสวนโรคจากการทำงาน 

65. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.1 การสำรวจป้ายแสดงความเปน็อันตราย บนภาชนะ บรรจุภัณฑ์และพาหนะสำหรับขนส่งสารเคมี 

66. ช่ือรายวิชา การจัดการวัตถุอันตราย สูตรหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.1 การสืบค้นข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีและวัตถุอันตราย 

67. ช่ือรายวิชา การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.1 แผนปอ้งกันและระงบัอัคคีภัยในสถานศึกษาของอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์  อาคารศูนย์ภาษา 

(ฝั่ง IT) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  อาคารศูนย์รวมวิทยาศาสตร์ และตึกคหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

68. ช่ือรายวิชา การเตรียมความพรอ้มและการตอบโต้ภัยพบิัติ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1.1 วีดีโอการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติในสถานศึกษา ได้แก่ อุทกภัย แผ่นดินไหว 

สารเคมีรั่วไหล ลิฟต์ค้าง   
69. ช่ือรายวิชา อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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1.1 แบบจำลองการสญูเสียการได้ยินจากการทำงาน 
70. ช่ือรายวิชา การเกบ็ตัวอย่างและการวิเคราะหท์างสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 รายงานผลการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 
71. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 รายงานโครงการสหกจิศึกษา 
72. ช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1.1 รายงานการนำเสนอโครงร่างงานวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
73. ช่ือรายวิชา หลักการทางคณิตศาสตรส์ำหรับครู  

1.1 สื่อการสอนทางด้านหลักการคณิตศาสตร ์
74. ช่ือรายวิชา ระบบจำนวนสำหรบัคร ู  

1.1 สมบัติจำนวนนับและสมบัติจำนวนเต็ม 
75. ช่ือรายวิชา แคลคูลัสสำหรับครู 2  

1.1 การประยุกต์ของแคลคูลัส 
76. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีจำนวนสำหรบัคร ู  

1.1 แก้สมการโดยใช้คอนกรูเอนซ ์
77. ช่ือรายวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1  

1.1 การประยุกต์อนุพันธ์ 
78. ช่ือรายวิชา หลักสถิต ิ  

1.1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง 
79. ช่ือรายวิชา สถิติธุรกิจ 

1.1 คลิปวีดีโอนำเสนอความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาสถิติธุรกจิ 
80. ช่ือรายวิชา สถิติวิเคราะห ์  

1.1 การประมาณค่า 
81. ช่ือรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัย  

1.1 การทดสอบสมมติฐานประชากรสองกลุ่ม 
82. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม  

1.1 คณิตศาสตร์กบัการประยุกต์ด้านวิศวกรรม 
83. ช่ือรายวิชา ความน่าจะเป็นและสถิตเิบื้องต้น  

1.1 ความน่าจะเป็น 
84. ช่ือรายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น  

95



1.1 คลิปวีดีโอนำเสนอความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น 
85. ช่ือรายวิชา สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  

1.1 การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ 1 
86. ช่ือรายวิชา การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเ์บื้องต้น  

1.1 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
87. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย  

1.1 เบี้ยประกันภัยรถยนต ์
88. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์  

1.1 โปสเตอร์การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์
89. ช่ือรายวิชา พีชคณิตนามธรรม 1  

1.1 คลิปวีดีโอนำเสนอความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาพีชคณิตนามธรรม 
90. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน  

1.1 คลิปวีดีโอนำเสนอความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาการวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อน 
91. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

1.1 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการไม่เชิงเส้น 1 ตัวแปร 
92. ช่ือรายวิชา ทอพอโลยีเบือ้งต้น  

1.1 โปสเตอร์ทอพอโลยีเบื้องต้น 
93. ช่ือรายวิชา การบริหารธุรกจิทางคหกรรมศาสตร์ หลักสตูร คหกรมมศาสตร์ 

1.1 สร้างผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ และนำเสนอขายในรูปแบบใหม ่
94. ช่ือรายวิชา การประกอบอาหารเชิงธุรกิจ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับการขายออนไลน์ (สามารถส่งไปรษณีย์ได้) 
95. ช่ือรายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.1 โครงงานการแปรรูปอาหารจากวัตถุดิบท้องถ่ิน และถูกนำเสนออกมาเป็นคลปิ 
96. ช่ือรายวิชา อาหารและโภชนาการ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.1 การสร้างสรรค์อาหารที่เหมาะสมตามวัย ตามหลักธงโภชนาการ 
97. ช่ือรายวิชา อาหารนานาชาติ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.1 การสร้างสรรค์อาหารฟิวช่ันฟูด (Fusion Food) 
98. ช่ือรายวิชา ขนมไทยและอาหารว่าง หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.1 ออกแบบการจัดตกแต่งขนมไทย style modern 
99. ช่ือรายวิชา การจัดเลี้ยงและการบรกิาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.1 การจัดเลี้ยงในรูปแบบบริการอาหารประเภทต่างๆ 
100. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
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1.1 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นำเนอในรูปแบบออนไลน์และผ่านคลิปวิดีโอ 
101. ช่ือรายวิชา การค้นคว้าทดลองทางครหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสต ์

1.1 การคัดเลือกสูตรอาหารเพือ่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาสูตรอาหารใหม่ 
102. ช่ือรายวิชา บริโภคศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสต ์

1.1 การเปรียบเทียบราคาสินค้าอปุโภค บริโภค 
103. ช่ือรายวิชา การแกะสลกัผักและผลไม้ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

1.1 น่าทาน น่ามอง 
104. ช่ือรายวิชา การสื่อสารและการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ 

1.1 คลินิกให้คำปรกึษาทางโภชนาการออนไลน ์
105. ช่ือรายวิชา โภชนศาสตร์กับวัฏจักรชีวิต 

1.1 อินโฟกราฟิคอาหารสำหรับเด็กวัยก่อนเรียน 
106. ช่ือรายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางโภชนาการ บูรณาการร่วมกับ 
ชีวเคมีและโภชนาการมนุษย ์

1.1 Iinfographic Screening body with nutrition 
107. ช่ือรายวิชา โภชนบำบัดทางการแพทย์2 บูรณาการร่วมกับ วิทยาศาสตรท์างอาหาร และโภชนาการชุมชน 
2 

1.1 อาหารปั่นผสมสูตรดื่มเพิ่มทางเลือกใหม่ 
108. ช่ือรายวิชา โภชนาการผู้สูงอายุ    

1.1 
สำรวจพฤตกิรรมการบริโภคในผู้สงูอายุและสร้างโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพในผู้สงูอายุแบบอง
ค์รวม 

109. ช่ือรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาโภชนาการและการ    
1.1 วิเคราะห์กรณีศึกษาในโรงพยาบาล 

110. ช่ือรายวิชา การดัดแปลงอาหารนานาชาติเพื่อสุขภาพ 
1.1 ดัดแปลงเมนูอาหารเพือ่สุขภาพ 

111. ช่ือรายวิชา สุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหาร 
1.1 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโพลาร์ในน้ำมันทอดแบ่งตามประเภทอาหารโดยใช้วิธีวิเคราะห์แบ
บรวดเร็ว 

112. ช่ือรายวิชา ผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่สุขภาพ บูรณาการร่วมกับ 
สัมมนาทางโภชนาการและการกำหนดอาหาร 

1.1 รปูเล่มการศึกษานวัตกรรมผลิตภัณธ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
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คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 457 
และมีรายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์จำนวน 433 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 94.75  
1. ช่ือรายวิชา สุนทรียศาสตรทางทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์นางมณิเมขลาพระมหาชนก 
2. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีศิลปะ 1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์องค์ประกอบศิลป์ 
3. ช่ือรายวิชา การวาดเส้น 1 สาขาวิชาทัศนศิลป ์

1.1 งานสร้างสรรค์Sill life 
4. ช่ือรายวิชา กายวิภาคสำหรับศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์บันทึกภาพเขียนการยวิภาคมนุษย์ 
5. ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์ Reproduce: Andy Warhol 
6. ช่ือรายวิชา ประติมากรรมพื้นฐาน สาขาวิชาทัศนศิลป ์

1.1 งานสร้างสรรค์ ประติมากรรมนูนสงูรปูสงิโต 
7. ช่ือรายวิชา ภาพพิมพ์พื้นฐาน สาขาวิชาทัศนศิลป ์

1.1 งานสร้างสรรค์ Take to Photo 
8. ช่ือรายวิชา จิตรกรรมไทยพื้นฐาน สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์ลายรดน้ำ 
9. ช่ือรายวิชา การระบายสีน้ำ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์ Portrait Watercolor 
10. ช่ือรายวิชา การวาดเส้นสร้างสรรค์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์อัมพวา 
11. ช่ือรายวิชา ศึกษาศิลปะร่วมสมัย สาขาวิชาทัศนศิลป ์

1.1 งานสร้างสรรค์ภัยจากบริโภคนิยม 
12. ช่ือรายวิชา การสร้างสื่อประสมทางการพิมพ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์สญัลกัษณ์ใหมสู่่โลกโซเชียล 
13. ช่ือรายวิชา จิตกรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์วิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำ 
14. ช่ือรายวิชา ภาพทิวทัศน์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นเรือนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
15. ช่ือรายวิชา คอมพิวเตอร์กราฟฟกิขั้นสูง สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

1.1 งานสร้างสรรค์ออกแบบนทิรรศการศิลปะ 3D 
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16. ช่ือรายวิชา ศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป ์
1.1 งานสร้างสรรค์สุนทรีภาพของความงาม 

17. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 แฟ้มสะสมผลงานของนักศึกษา 

18. ช่ือรายวิชา ภาพหุ่นน่ิง สาขาวิชาทัศนศิลป ์
1.1 Still life 

19. ช่ือรายวิชา จิตรกรรมพื้นฐาน สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 ภาพอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร ์

20. ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก สาขาวิชาทศันศิลป์ 
1.1 รายงานศิลปะอินเดีย 

21. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีศิลปะ 2 สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 ตัวตน 

22. ช่ือรายวิชา จิตรกรรมไทยประเพณี สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 ในฝัน 

23. ช่ือรายวิชา ภาพคนเหมือน สาขาวิชาทัศนศิลป ์
1.1 ผูห้ญิง 

24. ช่ือรายวิชา วัสดุและเทคนิคศิลปะ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 ใบหน้าตัวเอง 

25. ช่ือรายวิชา การพิมพซ์ิลค์สกรีนเบือ้งต้น สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 the dog 

26. ช่ือรายวิชา คอมพิวเตอร์อาร์ต สาขาวิชาทัศนศิลป ์
1.1 animation 

27. ช่ือรายวิชา การวาดเส้น 2 สาขาวิชาทัศนศิลป ์
1.1 Portrait 

28. ช่ือรายวิชา คอมพิวเตอรส์ำหรับงานทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 สจูิบัตรนิทรรศการศิลปะ 

29. ช่ือรายวิชา ประติมากรรมสร้างสรรค์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 ประติมากรรมกระดาษ 

30. ช่ือรายวิชา โครงการศึกษาศิลปะส่วนบุคคล สาขาวิชาทัศนศิลป ์
1.1 แมลง-แสงแห่งความหวัง 

31. ช่ือรายวิชา ความคิดสร้างสรรค์ในงานทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 creative of art 
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32. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัศนศิลป์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
1.1 รายงานประสบการณ์วิชาชีพ 

33. ช่ือรายวิชา ศิลปะและธุรกจิ สาขาวิชาทัศนศิลป ์
1.1 ผลิตภัณฑ์กระเป๋ารักโลก 

34. ช่ือรายวิชา การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 Infographic เกี่ยวกบั การสืบค้นสารสนเทศออนไลน ์

35. ช่ือรายวิชา บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
1.1 Infographic เกี่ยวกบั บรกิารห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

36. ช่ือรายวิชา ห้องสมุดอัตโนมัติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 Infographic เกี่ยวกบั ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

37. ช่ือรายวิชา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 Infographic เกี่ยวกบั ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 

38. ช่ือรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 Infographic เกี่ยวกบั สถิติเพือ่การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
 

39. ช่ือรายวิชา การเผยแพรส่ารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร ์
1.1 การศึกษาการเผยแพร่สารสนเทศด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบันการศึกษา 

40. ช่ือรายวิชา การจัดการลกูค้าสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 Infographic เกี่ยวกบัรปูแบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของภาครัฐ 
1.2 Infographic เกี่ยวกบัรปูแบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของภาคเอกชน 
1.3. Infographic 

เกี่ยวกับ รปูแบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของสถาบันบรกิารสารสนเทศของสถาบันการศึกษา 
41. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1.1 คู่มือการปฏิบัตงิาน 
1.2  สื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ได้จากสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

42. ช่ือรายวิชา การสบืค้นสารสนเทศออนไลน์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ การสบืค้นสารสนเทศออนไลน ์

43. ช่ือรายวิชา บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ บริการหอ้งสมุดและศูนย์สารสนเทศ 

44. ช่ือรายวิชา ห้องสมุดอัตโนมัติ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ ห้องสมุดอัตโนมัต ิ

45. ช่ือรายวิชา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
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1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
46. ช่ือรายวิชา สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
47. ช่ือรายวิชา ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศ 
48. ช่ือรายวิชา การเผยแพรส่ารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1.1 รายงานการศึกษาการเผยแพรส่ารสนเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษา 
1.2 สื่อสร้างสรรค์ 

49. ช่ือรายวิชา การจัดการลกูค้าสัมพันธ์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการลกูค้าสัมพันธ์ของภาครัฐ 
1.2 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการลกูค้าสัมพันธ์ของภาคเอกชน 
1.3 รายงานการศึกษาและ Infographic 

เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการลูกค้าสมัพันธ์ของสถาบันบริการสารสนเทศของสถาบันการศึกษา 
50. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

1.1 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร ์
1.2 คู่มือการปฏิบัตงิาน 
1.3 สื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ที่ได้จากสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

51. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบังานสารสนเทศ 2 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานสารสนเทศ 

52. ช่ือรายวิชา บริการสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 รายงานการศึกษาและ Infographic เกี่ยวกับ บริการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต 

53. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบังานสารสนเทศ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษนานาชาติ   
1.1 Infographic เกี่ยวกบั การใช้ภาษาอังกฤษสำหรบังานสารสนเทศ 

54. ช่ือรายวิชา บริการสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
1.1 Infographic เกี่ยวกบับริการสารสนเทศบนอินเทอรเ์น็ต 

55. ช่ือรายวิชา ประวัติศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 การถ่ายทอดกระบวนการเรียนรูสู้่สถานศึกษา 

56. ช่ือรายวิชา ทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 การสร้างสรรค์กระบวนท่ารำจากแมบ่ทเล็กประกอบเพลง “หงสฟ์้า” 

57. ช่ือรายวิชา จารีตและขนบการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 รำหน้าพาทย์ เพลงตระนิมิต และเพลงบาทสกุณี 

58. ช่ือรายวิชา ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแต่งหน้าเพื่อการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
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1.1 การแตง่หน้าแบบธรรมชาติ                                             
1.2 การแตง่หน้าแบบละครไทย                
1.3 การแตง่หน้าอ้างอิงวัฒนธรรมแต่ละประเทศ                        
1.4 การแตง่หน้าแบบละครเวท ี
1.5 การแตง่หน้าตามสมัยนิยม                                              
1.6 การแตง่หน้าเทคนิคพิเศษ 
1.7 การแตง่หน้าเลียนแบบตัวการ์ตูนหรือสัตว์                            
1.8 ออกแบบสร้างสรรค์จินตนาการการแต่งหน้า 

59. ช่ือรายวิชา ทักษะนาฏศิลป์ไทย 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์แนวอนุรกัษ์ ชุด ระบำยุทธศาสตรร์าชภัฏพิพัฒน์อนันต์ 

60. ช่ือรายวิชา บูรณศิลปก์ารละคร 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 ละครเวทเีรื่องข้างหลังภาพ (ฉากนพพรพบคุณหญงิกรีต)ิ 

61. ช่ือรายวิชา ดนตรีกับศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 ศึกษาสไบมอญ 
1.2 ศึกษาประวัติความเป็นมากาละแมมอญ 
1.3 ศึกษาข่าแช่เพื่อสร้างสรรค์ดนตรีและศิลปะการแสดง 

62. ช่ือรายวิชา พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 กรองคอ (ตัวนาง) 

63. ช่ือรายวิชา ศิลปะการแสดงนานาชาติ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 นักศึกษาช้ันปีที่ 2 ได้ร่วมเเสดงผลงานสร้างสรรค์ของ อ.ดร.ณัฏฐ์พัฒน์ ผลพกิุล 

อาจารยป์ระจำรายวิชาศิลปะการเเสดงนานาชาติ 
ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการบรูณาการทางศิลปะการเเสดงนานาชาติ ระหว่างประเทศไทย 
ประเทศพม่า เเละอินเดีย 
โดยได้รับเชิญเเสดงในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสมัพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 
10 (The 10th ASEAN Art and Culture Exposition With International Performing Art 
Festival)                                   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

64. ช่ือรายวิชา กฎหมายลิขสิทธ์ิสำหรบัศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 ช่ือผลงาน “การรบัรูเ้รื่องลิขสิทธ์ิของนกัแสดง” 

65. ช่ือรายวิชา สุนทรียศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 ฟ้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

66. ช่ือรายวิชา บูรณศิลปก์ารละคร 1 สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 Covid-19 อยู่กบัมันให้ได้ 
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67. ช่ือรายวิชา ศิลปะการแสดงท้องถ่ิน สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 การแสดงทอ้งถ่ิน 4 ภาค 

68. ช่ือรายวิชา พัสตราภรณ์และศิราภรณ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 ออกแบบชุดไทยประจำชาติทีส่ื่อให้เห็นถึงความเป็นไทย ชาวต่างชาติรู้จัก (เป็นภาพวาด) 

69. ช่ือรายวิชา สื่อนวัตกรรมการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 การออกแบบสือ่นวัตกรรมการแสดง 

70. ช่ือรายวิชา ศิลปะการแสดงเพื่อการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 เจดีย์หอยวัฒนธรรมมอญ 
1.2 ย่ำเท้าก้าวเดินชุมชนวิถีปทุม 

71. ช่ือรายวิชา การอนุรกัษ์และจัดการงานทางศิลปะการแสดง สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 ระบำยุทธศาสตรราชภัฏพิพัฒน์อนันต์ 

72. ช่ือรายวิชา ละครไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง  
1.1 องค์ความรูล้ะครไทย 

73. ช่ือรายวิชา การจัดการองค์กรทอ้งถ่ิน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 ศึกษาบทบาทหน้าที่ขององค์การบรหิารส่วนตำบล กรณีศึกษาเทศบาลตำบลพระอินทรราชา 

(คลิปเชิงสารคดี) 
74. ช่ือรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัวิสาหกิจชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กล้วยฉาบ/น้ำดื่มสมุนไพร และอื่น ๆ 
75. ช่ือรายวิชา เทคนิคการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1.1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ดอกบัวรบิบิ้น/สบูส่มุนไพร 
76. ช่ือรายวิชา ประชากรกับการพฒันาคุณภาพชีวิตชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1.1 นิทรรศการออนไลน์ “In Pandemic” Room 2: People in Situ 
https://sites.google.com/view/inpandemic/home 

77. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 ศาสตรพ์ระราชา 

78. ช่ือรายวิชา การพัฒนาประชาสังคม สาขาวิชาการพฒันาชุมชน  
1.1 ชุมชนต้นแบบกบัการพัฒนาประชาสังคม 

79. ช่ือรายวิชา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการพฒันา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 นิทรรศการออนไลน์ “In Pandemic” Room 1: Roots 

https://sites.google.com/view/inpandemic/home 
80. ช่ือรายวิชา เทคนิคการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูเ้พื่อการ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
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1.1 นิทรรศการออนไลน์ “In Pandemic” Room 3: Adjustment 
https://sites.google.com/view/inpandemic/home 

81. ช่ือรายวิชา การท่องเที่ยวโดยชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 แผนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดอ่างทอง 

82. ช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 สร้างผลงานวิจัยของตนเอง 

83. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพฒันาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 ออกแบบการวิจัยเพื่ออธิบายนโยบายการศึกษาออนไลน์ในช่วงเวลาการระบาดของโควิดในชุมชน 

84. ช่ือรายวิชา องค์กรชุมชนและการพฒันา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 นิทรรศการออนไลน์ “In Pandemic” Room 4: Covid in Education 

https://sites.google.com/view/inpandemic/home 
85. ช่ือรายวิชา ชุมชนศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1.1 รายงานการวิเคราะห์ชุมชน 
86. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์และการวางแผนพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1.1 ร่างแผนพฒันาชุมชนที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูจากพื้นที่จริง 
87. ช่ือรายวิชา สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1.1 สื่อ วิดีทัศน์นำเสนอการสง่เสรมิการดูแลสุขภาพ จำนวน 3 ผลงาน 
88. ช่ือรายวิชา วิจัยปฏิบัติการแบบมสี่วนร่วมเพื่อการพฒันา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  

1.1 โครงการแก้ไขและพัฒนามารยาทในการใช้รถรางในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
1.2 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย 

มารยาทในการใช้บรกิารโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

89. ช่ือรายวิชา หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 รายงานการวิเคราะห์ชุมชน 

90. ช่ือรายวิชา การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 รายงานการวิเคราะห์ชุมชน 
1.2 นิทรรศการในงาน Folk 
1.3 นิทรรศการเกษตรทางเลือกเพือ่การพัฒนาชุมชน 

91. ช่ือรายวิชา เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 แปลงผักปลอดสารในชุมชนตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
1.2 นิทรรศการในงาน Folk 
1.3 นิทรรศการเกษตรทางเลือกเพือ่การพัฒนาชุมชน 
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92. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพฒันาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 วิจัยการเพาะเห็ดนางฟ้าและการแปรรูป 

93. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 Zero Waste: การมสี่วนร่วมกบัวิถีชีวิตที่ไม่สร้างขยะในชุมชน 

94. ช่ือรายวิชาหลกัและกระบวนการพฒันาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 Zero Waste: การมสี่วนร่วมกบัวิถีชีวิตที่ไม่สร้างขยะในชุมชน 

95. ช่ือรายวิชา การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 โครงการการพฒันากลุ่มในชุมชน 

96. ช่ือรายวิชา การพัฒนาประชาสังคม สาขาวิชาการพฒันาชุมชน  
1.1 บทสังเคราะห์บทบาทขององก์รทางสัคมกับการพฒันาชุมชน ท้องถ่ิน 

97. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 เพจ,เว๊บไซด์,สารสนเทศในการเผยแพรผ่ลิตภัณฑ์ชุมชน 

98. ช่ือรายวิชา จริยธรรมกบัการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 รายงานวิจัยจริยธรรมวิชาชีพ 

99. ช่ือรายวิชา เศรษฐกิจชุมชนพึง่ตนเอง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 แผนธุรกิจชุมชน 

100. ช่ือรายวิชา กระบวนการเรียนรูเ้พื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 แผนธุรกิจ/การประชาสมัพันธ์การตลาดออนไลน์ 

101. ช่ือรายวิชา การประกอบการวิสาหกจิชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 รายงานวิจัยการตลาดวิสาหกิจชุมชน 

102. ช่ือรายวิชา การท่องเที่ยวโดยชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

103. ช่ือรายวิชา การบัญชีวิสาหกจิชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 รายงานการทำบัญชีครัวเรือนของนักศึกษา 

104. ช่ือรายวิชา สถิติสำหรับการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 กรณีศึกษาการปรับตัวของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพรร้ะบาดของเช้ือไวรสั COVID-19 

105. ช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่คน 3 ช่วงวัยช่ืนชอบ 

106. ช่ือรายวิชา ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มของพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพฒันาชุมชน  
1.1 

รายงานวิจัยความคาดหวังของประชาชนต่อการมสี่วนร่วมของในการพฒันาชุมชนของผู้ประกอบการอุตสาหกร
รม 
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107. ช่ือรายวิชา กลุ่มคนด้อยโอกาสและกลุ่มคนชายขอบ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 รายงานวิจัยกลุม่คนด้อยโอกาส/คลปิสารคดีกลุ่มคนด้อยโอกาส 

108. ช่ือรายวิชา การอนุรักษ์และการพัฒนาสิ่งแวดลอ้มในชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 สภาพปญัหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

109. ช่ือรายวิชา ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 รายงานวิจัยภาวะผู้นำ : กรณีศึกษา 

110. ช่ือรายวิชา กระบวนการสร้างเครือข่ายในงานพฒันาชุมชน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
1.1 ผลการศึกษากระบวนการศึกษาเครือข่ายในชุมชน จากกรณีศึกษา 

111. ช่ือรายวิชา สัมมนาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาการพฒันาชุมชน  
1.1 ภูมิปัญญาไทยกบัการพัฒนาชุมชน 

112. ช่ือรายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 

วีดีโอคลิปนำเสนอปัญหาการบรหิารงานภาครัฐและแนวทางแก้ไขปัญหาตามแนวคิดทฤษฎีในรายวิชา 
113. ช่ือรายวิชา หลักกฎหมายสำหรบัรฐัประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

1.1 ภาพถ่ายที่แสดงถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งนักศึกษามีอสิระในการเลอืกหัวข้อสิทธิและเสรีภาพตามรฐัธรรมนญูทีจ่ะมานำเสนอได้เอง 

114. ช่ือรายวิชา นโยบายสาธารณะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 โปสเตอร์การวิเคราะห์/อภิปรายนโยบายรัฐบาลปจัจุบัน 

115. ช่ือรายวิชา หลักกฎหมายปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมลูจากอินเทอรเ์น็ท 

เป็นกรณีศึกษาเหตกุารณ์ซึง่เป็นที่น่าสนใจหรือมีการกล่าวถึงในวงกว้าง               
แล้วนำมาเสนอในช้ันเรียน เพือ่ให้นักศึกษาทุกคนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

116. ช่ือรายวิชา นิเวศน์วิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ผงัภาพตัวแบบการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปญัหาแบบ Canvas 

117. ช่ือรายวิชา การพัฒนาเศรษฐกจิสงัคมชุมชนแบบยัง่ยนื สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 Infographic ถ่ายทอดกระบวนการสร้างผลผลิตของแตล่ะชุมชน สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน 

118. ช่ือรายวิชา การบรหิารภาครฐัในประชาคมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 จัดทำอาเซียน Mind mapping  

และนำเสนอผลการค้นคว้าการบริหารภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดทำเป็นไฟล์ 
Power Point 

119. ช่ือรายวิชา การบรหิารโครงการสาธารณะ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  
1.1 แผนภาพแสดงกระบวนการจัดทำโครงการ 
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120. ช่ือรายวิชา การบรหิารค่าตอบแทนภาครัฐ สาขาวิชารฐัประศาสนศาสตร์  
1.1 Infograhpic แสดงกระบวนการวิเคราะห์ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมของแต่ละอาชีพ 

121. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 โครงงานในรปูของไฟล์excel และภาพinfographic 

122. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 การเขียนหนงัสือราชการ การจัดทำ infographic การใช้งานอุปกรณ์สำนักงาน 

123. ช่ือรายวิชา บทความคัดสรรทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 การสรปุและแสดงความคิดเห็นผลงานทางวิชาการสืบเนื่องจากบทความที่ใช้ประกอบการเรียน 

124. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 รายงานวิจัยฉบับเต็มที่นกัศึกษาเป็นผู้วิจัยภายใต้การแนะนำของอาจารย์ทีป่รึกษาวิจัย 

125. ช่ือรายวิชา การบรหิารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 รายงานแผนการบริหารผลการปฏิบัตงิานหน่วยงานตัวอย่าง 

126. ช่ือรายวิชา ปัญหาพเิศษทางนโยบายสาธารณะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 รปูแบบการบรหิารจัดการปัญหาพิเศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ ออกมาในรูปแบบวิจัย 3 บท 

127. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัรัฐประศาสนศาสตร์ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ผงัภาพองค์ความรู้ทางการบริหารภาครัฐเป็นภาษาอังกฤษ 

128. ช่ือรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนญู สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมลูจากอินเทอรเ์น็ท 

เป็นกรณีศึกษาเหตกุารณ์ซึง่เป็นที่น่าสนใจหรือมีการกล่าวถึงในวงกว้าง               
แล้วนำมาเสนอในช้ันเรียน เพือ่ให้นักศึกษาทุกคนแสดงความดิดเห็นร่วมกัน 

129. ช่ือรายวิชา การเมืองการปกครองไทย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 สรุป เหตุการณ์สำคัญทางการเมืองการปกครองไทย 

130. ช่ือรายวิชา แนวคิดทฤษฎีการบริหารท้องถ่ิน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ตำบลร่มเย็น (อบต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา) 

131. ช่ือรายวิชา ทฤษฎี องค์การสาธารณะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 VDO สรปุเนื้อหาทฤษฎีองค์การแบบดัง้เดิม 

132. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีองค์การสาธารณะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 VDO สรปุเนื้อหาทฤษฎีองค์การแบบดัง้เดิม 

133. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมองค์การและการพฒันาองค์การภาครัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 Case Summary 

134. ช่ือรายวิชา จริยธรรมและธรรมาภิบาล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ภาพจริยธรรมในสังคม/ชุมชน 

108



135. ช่ือรายวิชา การจัดการภาครัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 VDO การแสดงสุนทรพจน ์

136. ช่ือรายวิชา การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ความแตกต่างในการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ของภาครัฐและภาคเอกชน 

1.37. ช่ือรายวิชา การบริหารทรพัยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 คำพรรณนาหน้าที่และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

138. ช่ือรายวิชา การบรหิารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 การบรหิารเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของ อปท 

139. ช่ือรายวิชา การบรหิารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 การจัดการการบรกิารสาธารณะด้านการดูแลผูสู้งอายุ เทศบาลนครรังสิต 

140. ช่ือรายวิชา การบรหิารสาธารณะในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไทย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 การจัดการการบรกิารสาธารณะด้านการดูแลผูสู้งอายุ องค์การบรหิารส่วนตำบลอรัญคามวารี 

141. ช่ือรายวิชา การจัดการสารสนเทศดิจทิัล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 ระบบการต่อใบขับข่ีออนไลน์ กรมการขนสง่ทางบก 

142. ช่ือรายวิชา สถิติและวิธีวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 วิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นของนักศึกษา 

143. ช่ือรายวิชา การตลาดภาครัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 การ ปชส หลกัสูตรเชิงรุก 

144. ช่ือรายวิชา การบรหิารเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 SWOT Analysis 

145. ช่ือรายวิชา การบรหิารเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 SWOT Matrix บริษัท ยามาฮ่า 

146. ช่ือรายวิชา การสื่อสารทางการเมือง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 สรุปการสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

147. ช่ือรายวิชา การวางแผนและการสรรหาทรพัยากรมนษุย์ภาครัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 แผนผังข้ันตอนการสรรหาบุคลากร 

148. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 งานวิจัยทางการบริหารภาครัฐ 

149. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 งานวิจัยทางการบริหารภาครัฐ 

150. ช่ือรายวิชา การบรหิารผลการปฏิบัติงานภาครัฐ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
1.1 แผนบรหิารผลการปฏิบัติงาน 
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1.2 สมรรถนะและนิยามสมรรถนะของตำแหนง่งานในองค์การ 
151. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัรัฐประศาสนศาสตร์ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

1.1 แผนผังความคิด (Mind Map) เกี่ยวกับแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ 
152. ช่ือรายวิชา การเมืองการปกครองไทย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

1.1 Social Movements of Thailand 
153. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะหนี้  หลักทั่วไป หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 สื่อนำเสนอกฎหมายลักษณะหนี ้
154. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 เพจ Facebook เรื่องนิติกรรมในชีวิตประจำวัน 
155. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 การนำเสนอกฎหมายที่น่ารูเ้กี่ยวกับทรัพย์และที่ดิน 
156. ช่ือรายวิชา หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิกกฎหมายvru 
157. ช่ือรายวิชา กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 บทความ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 
158. ช่ือรายวิชา กฎหมายรัฐธรรมนญู หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Clip อธิบายการ แก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
159. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะประกันภัย หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Poster เรือ่งกฎหมายประกันภัยกบัผู้ใช้รถ 
160. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัท หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Poster เรือ่ง หุ้นส่วนกับเพื่อนร่วมหุ้น 
161. ช่ือรายวิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและวิธีพิจารณาความอาญา หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Clip อธิบายเขตอํานาจศาลและอํานาจของผู้พพิากษาคนหนึ่ง ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
162. ช่ือรายวิชา เอกเทศสัญญา 1 หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 นำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
163. ช่ือรายวิชา เอกเทศสัญญา 2 หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 โปสเตอร์กฎหมายเกี่ยวกบัเอกเทศสัญญา 2 
164. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะครอบครัว หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 clip VDO เรื่องกฎหมายครอบครัวกับสังคมไทย 
165. ช่ือรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิกกฎหมาย vru 
166. ช่ือรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 หลักสูตรนิติศาสตร์  
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1.1 Clip อธิบายอธิบาย กฎหมายวิธีพจิารณาความแพ่งเรื่องการฟอ้งซ้ำ ฟ้องซ้อน 
และดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ และ อินโฟกราฟฟิคอธิบายหลักกฎหมาย 

167. ช่ือรายวิชา กฎหมายปกครอง หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Poster 

168. ช่ือรายวิชา ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Poster 

169. ช่ือรายวิชา กฎหมายทรัพยส์ินทางปญัญา หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Clip อธิบายกฎหมายลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และ เครือ่งหมายการค้า 

170. ช่ือรายวิชา กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและคดีอาญา หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 เพจ Facebook เรื่องนิติกรรมในชีวิตประจำวัน 

171. ช่ือรายวิชา กฎหมายเกี่ยวกบัการกระทำความผิด หลกัสูตรนิติศาสตร์  
1.1 VDO เสนอแนวความคิดเกี่ยวกบัสถานศึกษาทีล่ดจำนวนผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

รวมทั้งความสำคัญ      ของการแสดงออกความเป็นตัวตน 
172. ช่ือรายวิชา อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Clip อธิบายสาเหตุของอาชญากรรม 
173. ช่ือรายวิชา กฎหมายระหว่างประเทศในทางมหาชน หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 เพจ facebook เรือ่งบุคคลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกฎหมายระหว่างประเทศในชีวิตประจำ 
174. ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตรก์ฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิกกฎหมายvru 
175. ช่ือรายวิชา นิติปรัชญา หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิกกฎหมายvru 
176. ช่ือรายวิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิกกฎหมายvru 
177. ช่ือรายวิชา วิธีการทางนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิกกฎหมายvru 
178. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบันักกฎหมาย หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 เรียนรู้การออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องจากเพลงที่ช่ืนชอบ (VDOคลิปการรอ้งเพลง) 
179. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางกฎหมาย หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 ไลฟส์ดการโต้วาที ประเด็นปญัหากฎหมายผ่านเฟสบุคและ บทความวิชาการ 
180. ช่ือรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Clip การบังคับคดีแพง่ 
181. ช่ือรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักสูตรนิติศาสตร์  
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1.1 คลินิกกฎหมายvru 
182. ช่ือรายวิชา กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 นำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
183. ช่ือรายวิชา กฎหมายอาญา 1 หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิกกฎหมายvru 
184. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 สื่อ infographic นิติกรรมทีเ่ป็นโมฆะ เพราะเหตุตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 
150 เผยแพร่ facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

185. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 สื่อการนำเสนองานเกี่ยวกบักฎหมายทรพัย์และที่ดิน 

186. ช่ือรายวิชา กฎหมายมหาชนเบื้องต้น หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Poster พรบ.ความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

187. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่ หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 สื่อ infogracfic ความรับผิดทางแพง่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยละเมิด มาตรา 

420 เผยแพร่ facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
188. ช่ือรายวิชา กฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 สื่อการนำเสนองานเกี่ยวกบักฎหมายตราสารเปลี่ยนมือ 
189. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัท หลกัสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Poster สินทรัพย ์
190. ช่ือรายวิชา กฎหมายอาญา 2 หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิคกฎหมายVRU 
191. ช่ือรายวิชา กฎหมายภาษีอากร หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 Poster กฎหมายเงินได้บุคคลธรรมดา 
192. ช่ือรายวิชา เอกเทศสัญญา 3 หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 สื่อการนำเสนองานเกี่ยวกบักฎหมายเอกเทศสัญญา 3 
193. ช่ือรายวิชา ระบบศาลและพระธรรมนญูศาลยุติธรรม หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 
การแสดงบทบาทสมมุตเิกี่ยวกับการนัง่พิจารณาคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงและศาลจังหวัดตามพร
ะธรรมนญูศาลยุติธรรม 

194. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะมรดก หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Poster ทรัพยม์รดก 

195. ช่ือรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 หลักสูตรนิติศาสตร์  
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1.1 สื่อinfographic การอุทธรณ์คำสัง่ระหว่างพจิารณาในคดีแพ่ง เผยแพร่ Facebook 
คณะมนุษยศาตร์และสงัคมศาสตร ์
196. ช่ือรายวิชา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 คลินิคกฎหมายVRU 
197. ช่ือรายวิชา กฎหมายลักษณะพยาน หลักสูตรนิติศาสตร์  

1.1 สื่อ infographic เครื่องจบัเท็จรับฟงัเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่ เพียงใด? นำเสนอผ่าน 
Facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

198. ช่ือรายวิชา กฎหมายปกครอง หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Poster ความรู้เรื่อง พรบ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

199. ช่ือรายวิชา ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Clip vdo คู่กรณี 

200. ช่ือรายวิชา กฎหมายเกี่ยวกบัการกระทำความผิด หลกัสูตรนิติศาสตร์  
1.1 การแสดงบทบาทสมมุติเรื่องผู้กระทำความผิดที่เป็นเยาวชน 

201. ช่ือรายวิชา กฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 Poster กฎหมายของผูบ้ริโภค 

202. ช่ือรายวิชา กฎหมายระหว่างประเทศในทางเอกชน หลักสูตรนิติศาสตร์  
1.1 คนต่างด้าวรอบชุมชน 

203. ช่ือรายวิชา โครงงานพเิศษสาขาวิชานิติศาสตร์ หลกัสตูรนิติศาสตร์  
1.1 บทความเรื่อง มาตรทางกฎหมายในการจัดระเบียบการพนัน  ออนไลน์ 
1.2 มาตรการเสริมการป้องกันทีท่ำใหจ้ำเลยคดีข่มขืนไม่ก่อเหตุซ้ำ 
1.3 คลินิคกฎหมายVRU 

204. ช่ือรายวิชา การเขียนเพือ่การสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 บทความเรื่อง My Childhood Dream 

205. ช่ือรายวิชา การเขียนเพือ่การสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 บทความเรื่อง งานย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปีที่ 2563 

206. ช่ือรายวิชา ศิลปะการพิสจูน์อักษร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 บทความเรื่อง ปัญหาของการใช้ภาษาไทยในปัจจบุัน 

207. ช่ือรายวิชา ลักษณะภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 เสียงและอักษรไทย 

208. ช่ือรายวิชา พื้นฐานวรรณกรรมไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 วิดีโอคลิป “เรือ่งเล่าวรรณกรรมไทย” 

209. ช่ือรายวิชา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  

113



1.1 แรงบันดาลใจ 
1.2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร 

210. ช่ือรายวิชา การฟังอย่างมีวิจารณญาณ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 วิดีโอคลิป “เล่าเรือ่งบันเทงิคดี” 

211. ช่ือรายวิชา ความรู้พื้นฐานทางภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 นักเขียนในดวงใจ 
1.2 Q&A สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสือ่สาร 
1.3 หนังสือเลม่โปรด 

212. ช่ือรายวิชา วรรณกรรมร่วมสมัย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 บทความเรื่อง การวิเคราะหบ์ทเพลงและ MV ขวัญเอยขวัญมา 

213. ช่ือรายวิชา การเขียนเพือ่การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 ประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
1.2 ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
1.3 โฆษณาซอสปรงุอาหารตราภูเขาทอง 

214. ช่ือรายวิชา การอ่านเชิงวิพากษ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 บทความเกี่ยวกับการวิพากษ์เรื่องสั้น 

215. ช่ือรายวิชา การอ่าน การเขียนเชิงธุรกจิ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสือ่สาร  
1.1 แซนด์วิชคิดสร้างฝัน 

216. ช่ือรายวิชา การเขียนเพือ่การโฆษณา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 โฆษณาแป้งคุมมัน Maybelline 

217. ช่ือรายวิชา ศิลปะการออกแบบสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  
1.1 กาหลงดงภาษา 

218. ช่ือรายวิชา ภาษากับวัฒนธรรม สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
1.1 วัฒนธรรมพาเพลิน 
1.2 ประเพณีและวัฒนธรรมในแตล่ะท้องถ่ิน 
1.3 ภาษาและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน 

219. ช่ือรายวิชา วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 วิดีโอคลิป “เล่าเรือ่งพระมหาชนก” 
220. ช่ือรายวิชา วรรณกรรมเพื่อนวัตกรรม สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 เรื่องสั้นจากวรรณกรรมเรื่องเล่าท้องถ่ิน 
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221. ช่ือรายวิชา การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทยและวรรณกรรมเพื่อ 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 ภาษาไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จงัหวัดนครนายก : กรณีศึกษาคำ ประโยค 
และความหมาย 

1.2 รสวรรณคดีและโวหารภาพพจน์ในนิราศภูเขาทอง : สะท้อนวิถีชีวิต ความเช่ือ และคติ 
1.3 ศึกษาภาษาที่ใช้ในการตั้งช่ือร้านธุรกจิร้านอาหารภายในตลาดโรงเกลือมาร์เก็ต นวนคร 
1.4 ศึกษาโวหารภาพพจน์และประเพณีการบวชในอัลบั้มเพลงคู่ ชุดคู่บุญ คู่บวช ของไวพจน์ 

เพชรสพุรรณ                            และทศพล หมิพานต์ 
222. ช่ือรายวิชา การวิจัยภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 ทำการค้นคว้าอิสระ “การวิจัยทางภาษาไทย” 
223. ช่ือรายวิชา โปรแกรมสำเรจ็รูปสำหรับงานสำนักงาน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 สื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
224. ช่ือรายวิชา การพูดในที่ชุมชน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 ตองสปอยลร์ีวิว ให้คะแนน : The Gifted นักเรียนพลงักิฟต์ 
225. ช่ือรายวิชา จริยธรรมและกฎหมายเพื่อการสือ่สาร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 เมือ่ฉันเป็นYoutuber ในหัวข้อ “หมิ่นประมาท” 
1.2 นักศึกษาต้องทำงานใหส้ำเร็จ และ สื่อสารใหเ้ป็นภาพรวม อีกทั้งคาดเดาได้ง่ายชัดเจน   

226. ช่ือรายวิชา วรรณกรรมวิจารณ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
1.1 คลิป "สปอยภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากวรรณกรรม" 

227. ช่ือรายวิชา ลักษณะภาษาไทยปัจจบุัน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
1.1 มาเรียนรู้ภาษาใต้ในซีรสี์ "แปลรักฉันด้วยใจเธอ" 

228. ช่ือรายวิชา การใช้ภาษาเพื่อกิจกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
1.1 คลิป "แนะนำสถานที่ท่องทีเ่ที่ยวที่ฉันช่ืนชอบ" 

229. ช่ือรายวิชา เทคนิคการอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรมพิเศษ 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 ภาษาไทยฯ ส่งใจวาเลนไทน์ I love you 
230. ช่ือรายวิชา การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสือ่สาร 

1.1 ศึกษาอนุสาวรียส์มเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารรีัตน์พระบรมราชเทวี 
231. ช่ือรายวิชา ภูมิปัญญาไทยสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 “แยมปลาร้าเฮฮาสับปะรด” ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพ 
(Productivity learning) ประจำปีการศึกษา 2/2563   

232. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการวิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
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1.1 คู่มือการฝกึงานสถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา 
233. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

1.1 คู่มือสรปุการอบรมการเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทย 
234. ช่ือรายวิชา หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา 

1.1 content การลงพื้นที่ด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยา 
235. ช่ือรายวิชา หลักสังคมวิทยาเบื้องต้น สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 โปสเตอร ์
236. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อการพฒันา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร ์
237. ช่ือรายวิชา การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 โครงการทั่วร์ลงแปลง 
238. ช่ือรายวิชา การพัฒนาเมืองและชนบท สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 คลิปสำรวจเมือง-ชนบท 
239. ช่ือรายวิชา หลักการบริหารงานคลังสาธารณะ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 รายงานบทวิเคราะห ์
240. ช่ือรายวิชา นโยบายสาธารณะและการวางแผน สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร ์
241. ช่ือรายวิชา หลักกฎหมายอาญา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 ช่ือผลงาน : ฆ่าชู้!!!! ป้องกันหรือบันดาลโทสะ (เผยแพรท่าง (Facebook live) 
242. ช่ือรายวิชา ภูมิปัญญาไทย สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 

1.1 การยกระดบัภูมิปญัญาไทย (วุ้นกะท)ิ 
243. ช่ือรายวิชา ทฤษฏีและยุทธศาสตร์เพือ่การพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 บทความ 
244. ช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 งานวิจัย 
245. ช่ือรายวิชา การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ภาครัฐ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร ์
246. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรบัตัวเพื่อการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร ์
247. ช่ือรายวิชา การศึกษาเอกเทศ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 งานวิจัย 
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248. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร์เพื่อ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 Infographics 
249. ช่ือรายวิชา โครงการเพื่อการพฒันา สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 

1.1 โครงการวิจัยเป็นเหตสุังเกตได ้
250. ช่ือรายวิชา ผู้สูงอายุกับการพฒันา สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 

1.1 โปสเตอร ์
251. ช่ือรายวิชา หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 รายงานเอกสาร ศึกษาและวิเคราะห์ทางการเมืองไทย 
252. ช่ือรายวิชา พลวัตทางสงัคมในยุคโลกาภิวัตน์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 รายงาน เป็นช้ินงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ของสงัคมไทยในการเปลี่ยนแปลงทุกสปัดาห์   
253. ช่ือรายวิชา ระบบเศรษฐกจิไทย สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 แนวทางการวางแผนการออมเพื่ออนาคต 
254. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีสังคมศาสตรก์ับการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 ทำคลปิวีดีโอเพือ่อธิบายแนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตรใ์ห้ง่ายต่อความเข้าใจ 
255. ช่ือรายวิชา หลักกฎหมายปกครองเพื่อ การพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 คลินิกกฎหมายVRU 
256. ช่ือรายวิชา ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปญัหาในสังคม 
257. ช่ือรายวิชา การพัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พือ่การพฒันา 

1.1 บทความ เรื่อง 
ถอดบทเรียนความสำเรจ็บ้านโคกจุฬาในการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2 งานสมัมนา เรื่อง การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา “Content marketing”   
258. ช่ือรายวิชา สถิติและการใช้คอมพิวเตอรส์ำหรับ สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร์ 
ข้อมูลและผลการสำรวจข้อมลูชุมชนตามประเด็นการวิเคราะห์ปญัหาเพื่อการวางแผนของชุมชน 
259. ช่ือรายวิชา พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 คลิปวีดีโอการขายสินค้า OTOP เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน 
260. ช่ือรายวิชา การสัมมนาทางสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 

1.1 การสัมมนาทางสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 
261. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 
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1.1 สรุปองค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
262. ช่ือรายวิชา สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 บทความ เรื่อง 
ถอดบทเรียนความสำเรจ็บ้านโคกจุฬาในการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2 งานสมัมนา เรื่อง การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา “Content marketing” 
263. ช่ือรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 โปสเตอร์ 
ข้อมูลและผลการสำรวจข้อมลูชุมชนตามประเด็นการวิเคราะห์ปญัหาเพื่อการวางแผนของชุมชน 
264. ช่ือรายวิชา หลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 รายงานเอกสาร ศึกษาและวิเคราะห์ทางการเมืองไทย 
265. ช่ือรายวิชา พลวัตทางสงัคมในยุคโลกาภิวัตน์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 รายงาน เป็นช้ินงานการวิเคราะห์เหตุการณ์ของสงัคมไทยในการเปลี่ยนแปลงทุกสปัดาห์   
266. ช่ือรายวิชา ระบบเศรษฐกจิไทย สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 แนวทางการวางแผนการออมเพื่ออนาคต 
267. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีสังคมศาสตรก์ับการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 ทำคลปิวีดีโอเพือ่อธิบายแนวคิดและทฤษฎีสังคมศาสตรใ์ห้ง่ายต่อความเข้าใจ 
268. ช่ือรายวิชา หลักกฎหมายปกครองเพื่อการพฒันา สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 คลินิกกฎหมายVRU 
269. ช่ือรายวิชา ทัศนคติ จริยธรรม และพฤติกรรมทางสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร์การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่เป็นปญัหาในสังคม 
270. ช่ือรายวิชา การพัฒนาสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พือ่การพฒันา 

1.1 บทความ เรื่อง 
ถอดบทเรียนความสำเรจ็บ้านโคกจุฬาในการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2 งานสมัมนา เรื่อง การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา “Content marketing”   
271. ช่ือรายวิชา สถิติและการใช้คอมพิวเตอรส์ำหรับ สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 โปสเตอร์ 
ข้อมูลและผลการสำรวจข้อมลูชุมชนตามประเด็นการวิเคราะห์ปญัหาเพื่อการวางแผนของชุมชน 
272. ช่ือรายวิชา พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

1.1 คลิปวีดีโอการขายสินค้า OTOP เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน 
273. ช่ือรายวิชา การสัมมนาทางสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการพัฒนา 

1.1 การสัมมนาทางสังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 
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274. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา 

1.1 สรุปองค์ความรู้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
275. ช่ือรายวิชา สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 บทความ เรื่อง 
ถอดบทเรียนความสำเรจ็บ้านโคกจุฬาในการพฒันาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

1.2 งานสมัมนา เรื่อง การศึกษาชุมชนเพื่อการพฒันา “Content marketing” 
276. ช่ือรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อสังคม สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

1.1 โปสเตอร์ 
ข้อมูลและผลการสำรวจข้อมลูชุมชนตามประเด็นการวิเคราะห์ปญัหาเพื่อการวางแผนของชุมชน 
277. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาทั่วไป สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิป video เรื่อง “ทางเลอืก” 
278. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ทุกช่วงวัย สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 รายงานวิเคราะห์พัฒนาการของตนเองตัง้แต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น และคลปิ video เรือ่ง 
“ทางเลือก” 
279. ช่ือรายวิชา สรีรจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิป video เรื่อง “ทางเลอืก” 
280. ช่ือรายวิชา สุขภาพจิตและสุขภาวะ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 จัดทำคลิปประกอบการเรียนการสอนหัวข้อบุคลิกภาพกับสุขภาพจิตบุคลิกภาพนักศึกษาที่ต้องกด 
like  

1. มารยาทการใช้ลิฟท ์
2. การรักษาความสะอาดในมหาวิทยาลัย 
3. การซื้ออาหาร 
4. มารยาทการเข้าพบอาจารย ์
5. ขับข่ีปลอดภัยในสถานศึกษา 
6.  มารยาทในห้องเรียน 

281. ช่ือรายวิชา การแนะแนวเบื้องต้น สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 คลิปวิดีโอ ขับข่ีปลอดภัย 

282. ช่ือรายวิชา ทักษะและเทคนิคการปรึกษา สาขาวิชาจติวิทยา 
1.1 คลิปวิดีโอเรือ่ง วิธีเสริมสร้างความคิดและอารมณ์เชิงบวก 

283. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาชุมชนเบื้องต้น สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 Biography of Com Psy VRU 
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284. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการปอ้งกันและการสง่เสรมิ สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 แผนพฒันาสุขภาพประกอบการเรียนหัวข้อการกำกบัตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีรอบด้าน  2 แผน 
     1. เป้าหมายดี สุขภาพดี 
     2. ทวนเป้า เพื่อเดินต่อ 

285. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องตน้ สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 จัดทำคลิปเกี่ยวกับการเสริมสร้างความสุข / สุขภาพจิตในการ Work From Home 

ช่วงสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ช่ือผลงาน Work from heart 
286. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการจงูใจ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิป video เรื่อง “Work from  heart” 
287. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการบริการ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิปวีดีโอเรือ่ง “Chang is everybody’s business” 
288. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาสังคม สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิปรีวิวหนังสือด้านการปฏิสมัพันธ์กับคนในสังคมจำนวน 8 คลิป 
289. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิปวีดีโอเรือ่ง วิธีเสริมสร้างความคิดและอารมณ์เชิงบวก 
290. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาเพื่อความงอกงามส่วนบุคคล สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 สรุปบทเรียนเป็น mind mapping 
291. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการสือ่สารในโลกยุคใหม่ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิปรณรงค์การไมก่ลั่นแกล้งออนไลน์ Stop bullying 
292. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาทางปญัญา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 งานทดลองจิตวิทยาทางปัญหา 
293. ช่ือรายวิชา สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำหรับ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 การปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
294. ช่ือรายวิชา บริการสนเทศทางจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 สื่อบรกิารสนเทศแบบเคลื่อนไหวและแบบไม่เคลื่อนไหว 
295. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม สาขาวิชาจติวิทยา 

1.1 รายงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 
296. ช่ือรายวิชา การฝึกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบรายบุคคล สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 รายงานการให้ความช่วยเหลือบุคคลรายกรณี 
297. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาสำหรับงานสงัคมสงเคราะห์ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 รูปแบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน / 
คนชราประกอบการเรียนหัวข้อการสงัคมสงเคราะหเ์ฉพาะราย 
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1. เด็กและเยาวชนที่ถูกทารุณกรรม 
2. คนชราที่ถูกทอดทิ้ง 

298. ช่ือรายวิชา การพัฒนาองค์การ สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 จัดทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ ช่ือผลงาน Chang is everybody’s 

business 
299. ช่ือรายวิชา การฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 รายงานการฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม 
300. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาอปกติ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 แผ่นพบัให้ความรูเ้รือ่งโรคทางจิตเวช 
301. ช่ือรายวิชา สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 จัดทำคลิปวิดีโอเรื่อง “กจิกรรมเล่น เรียน รู้ ปลุกความคิด” 
302. ช่ือรายวิชา โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการ ปรึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 งานวิจัย 
303. ช่ือรายวิชา สัมมนาและศึกษาดูงานทาง สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 การจัดสมัมนาในหัวข้อการเสรมิความรู้การทำงานชุมชน 
304. ช่ือรายวิชา โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 งานวิจัย 
305. ช่ือรายวิชา การปฏิบัติการทางจิตวิทยาในชุมชน สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 Project Box 
306. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 นักศึกษาสรุปบทเรียนเป็น mind mapping 
307. ช่ือรายวิชา สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 คลิป video เรื่อง “ How to วิถีชีวิตยุคใหม่ New normal” 
308. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาประยกุต์เพื่อการเรียนการสอน สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 จัดทำคลิวิดีโอเรื่อง “หัวเราะคลายเครียด” 
309. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 จัดทำคลิปวิดีโอเรื่อง “กจิกรรมเล่น เรียน รู้ ปลุกความคิด” 
310. ช่ือรายวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 Inequality 
311. ช่ือรายวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 แบบทดสอบฆาตกร 
312. ช่ือรายวิชา กลุ่มสมัพันธ์ สาขาวิชาจิตวิทยา 
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1.1 แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการปฏิบัตกิารจัดกิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 
313. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาบุคลิกภาพ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 mapping แนวคิดทางจิตวิทยา 
314. ช่ือรายวิชา การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 Timeline ประวัติการวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
315. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบันักจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 Final oral presentation 
316. ช่ือรายวิชา การศึกษารายกรณี สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 รายงานการศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี 
317. ช่ือรายวิชา การวางแผนชีวิตและอาชีพ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 การเขียนแผนการวางแผนชีวิตและอาชีพ 
การใช้แบบทดสอบเพือ่ศึกษาบุคคลในการวางแผนชีวิตและอาชีพ 
318. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาความแตกต่างทางเพศ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 ชุดกิจกรรมเรื่องเพศ 
319. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 แผนการให้คำปรึกษา case study ในชุมชน 
320. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 infographic เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
321. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 My Start up Plan 
322. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการเสพติด สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 สื่อนำเสนอการศึกษาค้นคว้า 
323. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการสือ่สารในโลกยุคใหม่ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 สื่อรณรงค์ Digital emphathy 
324. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 รายงานการวิจัย 
325. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุ่ม สาขาวิชาจติวิทยา 

1.1 แผนการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 
326. ช่ือรายวิชา การให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 สื่อวิดีโอนำเสนอเทคนิคการผอ่นคลายและจัดการอารมณ์หลังเผชิญวิกฤต 
327. ช่ือรายวิชา การฝึกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน สาขาวิชาจิตวิทยา 

1.1 Team building 
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328. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาเพื่อการสร้างความเข้มแข็ง สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 ชุดข้อมูลชุมชนเข็มแข็ง 

329. ช่ือรายวิชา การปรบัพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มปีัญหาในชุมชน สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 แผนการปรับพฤติกรรมตนเอง และผู้อื่น 

330. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการสงูวัย สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 ชุดกิจกรรมพัฒนาผูสู้งอายุ 

331. ช่ือรายวิชา การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 รายงานการวิเคราะห ์

332. ช่ือรายวิชา กฎหมายและแรงงานสัมพันธ์ สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 การนำเสนอกรณีตัวอย่างกฎหมายแรงงาน 

333. ช่ือรายวิชา การฝึกอบรมในองค์การอุตสาหกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 โครงการฝึกอบรม 

334. ช่ือรายวิชา ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์โดยใช้สมุดไร้เส้น 

335. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาอปกติ สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 Info graphic แผ่นพับ ให้ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวช 

336. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 สรุปเนี้อหาสร้าง mind mapping 

337. ช่ือรายวิชา โครงการพิเศษทางจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 ผลงานนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

338. ช่ือรายวิชา การปรบัพฤติกรรม สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 แผนการปรับพฤติกรรมตนเอง และผู้อื่น 

339. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา 
1.1 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 

340. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบคอมโบ้ สาขาวิชาดุรยิางคศิลป์ 
1.1 การเสนอผลงานทางดนตรี  Recital ในเครื่องมือเอกของนักศึกษาช้ันปีที่ 4  ในเครื่องมอืต่อไปนี้ 

ขับร้อง กีตาร์ไฟฟ้า ฟลุ๊ต และ ทรัมเป็ต 
341. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 บทเพลงพม่ากลองยาวสำหรับวงดนตรีร่วมสมัย (The Long Drums of  Myanmar for 
Contemporary Music Band) 

342. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 บรรเลงในงาน Huahin International Jazz Festival 2020 
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343. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 วง VRU Brass Quintet ร่วมบรรเลงในงานสงกรานต์ ฉลองนคร ณ ห้าม The Market 

344. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต North Eastern Winds Festival & Competition 2020 

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 
1.2 การประกวดแข่งขัน Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563 
1.3 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ 2020 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
1.4 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 

ธันวาคม 2563 
1.5 การแสดงคอนเสริ์ตในงาน Lopburi Symphonic day ครั้งที่ 2 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                              วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
1.6 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
1.7 การแสดงดนตรี ณ ตลาดเก่าคลอง 12 หกวา วันที่ 7 มีนาคม 2563 
1.8 การแสดงดนตรีในงานพิธีอัญเชิญพระราชลญัจกร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

345. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต North Eastern Winds Festival & Competition 2020                                     

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 
1.2 การประกวดแข่งขัน Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ                                        

ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563 
1.3 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ 2020 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
1.4 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 

ธันวาคม 2563 
1.5 การแสดงคอนเสริ์ตในงาน Lopburi Symphonic day ครั้งที่ 2 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
1.6 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
1.7 การแสดงดนตรี ณ ตลาดเก่าคลอง 12 หกวา วันที่ 7 มีนาคม 2563 
1.8 การแสดงดนตรีในงานพิธีอัญเชิญพระราชลญัจกร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

346. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต North Eastern Winds Festival & Competition 2020                                    

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 
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1.2 การประกวดแข่งขัน Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ                                      
ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563 

1.3 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ 2020 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
1.4 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 

ธันวาคม 2563 
1.5 การแสดงคอนเสริ์ตในงาน Lopburi Symphonic day ครั้งที่ 2 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
1.6 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
1.7 การแสดงดนตรี ณ ตลาดเก่าคลอง 12 หกวา วันที่ 7 มีนาคม 2563 
1.8 การแสดงดนตรีในงานพิธีอัญเชิญพระราชลญัจกร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

347. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต North Eastern Winds Festival & Competition 2020 

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 
1.2 การประกวดแข่งขัน Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563 
1.3 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ 2020 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
1.4 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 

ธันวาคม 2563 
1.5 การแสดงคอนเสริ์ตในงาน Lopburi Symphonic day ครั้งที่ 2 

จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                                วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
1.6 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
1.7 การแสดงดนตรี ณ ตลาดเก่าคลอง 12 หกวา วันที่ 7 มีนาคม 2563 
1.8 การแสดงดนตรีในงานพิธีอัญเชิญพระราชลญัจกร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

348. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต North Eastern Winds Festival & Competition 2020 

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 
1.2 การประกวดแข่งขัน Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563 
1.3 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ 2020 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
1.4 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 

ธันวาคม 2563 
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1.5 การแสดงคอนเสริ์ตในงาน Lopburi Symphonic day ครั้งที่ 2 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

1.6 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
1.7 การแสดงดนตรี ณ ตลาดเก่าคลอง 12 หกวา วันที่ 7 มีนาคม 2563 
1.8 การแสดงดนตรีในงานพิธีอัญเชิญพระราชลญัจกร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

349. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติกีต้าร์ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์
1.1 บรรเลงในงานแสดงดนตรจีัดการายได้ พิพิธภัณฑ์การเกษตร 

350. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติกีต้าร์ 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์
1.1 บรรเลงในงานแสดงดนตรจีัดการายได้ พิพิธภัณฑ์การเกษตร 

351. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติกีต้าร์ 4 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์
1.1 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

352. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติกีต้าร์ 6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์
1.1 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 

ธันวาคม 2563 
353. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเปียโน 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 คลิปวีดีโอ การเล่นเปียโน ในบทเพลง 
354. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเปียโน 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 เข้าร่วมการแข่งขันเปีนโนนานาชาติกรงุเทพ ออนไลน ์
355. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเปียโน 4 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 เข้าร่วมการแข่งขันเปีนโนนานาชาติกรงุเทพ ออนไลน์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
356. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเปียโน 6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 เข้าร่วมการแข่งขันเปีนโนนานาชาติกรงุเทพ ออนไลน ์
357. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติขับร้องสากล 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 คลิปขับร้องเพลงในระดบัเกรด 6 1บทเพลง นักศึกษารว่มขับร้องใน ive คอนเสริ์ต 
"Contributions to the front line" 

358. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติขับร้องสากล 4 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์
1.1 คลิปขับร้องเพลงในระดบัเกรด 7 1บทเพลง นักศึกษารว่มขับร้องใน ive คอนเสริ์ต 

"Contributions to the front line" 
359. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติขับร้องสากล 6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 คลิปขับร้องเพลงในระดบัเกรด 8 1บทเพลง นักศึกษารว่มขับร้องใน ive คอนเสริ์ต 
"Contributions to the front line" 

360. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
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1.1 บทเพลงเกรด 6 ที่นักศึกษาบรรเลง นักศึกษาร่วมตีกลองใน ive คอนเสริ์ต "Contributions to 
the front line" 
361. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 บทเพลงเกรด 7 ที่นักศึกษาบรรเลง นักศึกษาร่วมตีกลองงใน ive คอนเสิร์ต "Contributions to 
the front line" 
362. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติเครื่องกระทบ 6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 บทเพลงเกรด 8 ที่นักศึกษาบรรเลง 
363. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติกีต้าร์เบส 2 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 นักศึกษาร่วมเล่นเบสใน ive คอนเสิร์ต "Contributions to the front line" 
364. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติกีต้าร์เบส 6 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 ควบคุมซาวด์เบส และซาวด์ในการประกวดแข่งขัน Valaya Alongkorn Music Competition 
2020                        ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563 

365. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติรวมวงแบบป๊อปปลู่าร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 บทเพลง pop และ บทเพลงคัฟเวอร์์ที่นกัศึกษาบรรเลงเรียบเรียง 

366. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติรวมวงแบบร่วมสมัย สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 ร่วมบรรเลงบทเพลง ในการนําาเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ 

“มหกรรมวัฒนธรรมท้องถ่ิน              ร่วมสมัย” ครัง้ที่ 2 
367. ช่ือรายวิชา หลักโสตทักษะ สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 การแสดงคอนเสริ์ต Contributions to the front line 
เพื่อสบทบทุนให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดน                      วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 

1.2 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
368. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีดนตรีสากล 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 นักศึกษาร่วมบรรเลงใน ive คอนเสริ์ต "Contributions to the front line" 
369. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 
ธันวาคม 2563 
370. ช่ือรายวิชา การอำนวยเพลงโยธวาทิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิต North Eastern Winds Festival & Competition 2020 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 

1.2 การประกวดแข่งขัน Valaya Alongkorn Music Competition 2020 ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563 

1.3 การประกวดแข่งขันวงโยธวาทิตโลกชิงถ้วยพระราชทานฯ 2020 วันที่ 21 ธันวาคม 2563 
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1.4 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 
ธันวาคม 2563 

1.5 การแสดงคอนเสริ์ตในงาน Lopburi Symphonic day ครั้งที่ 2 
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 

1.6 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 
1.7 การแสดงดนตรี ณ ตลาดเก่าคลอง 12 หกวา วันที่ 7 มีนาคม 2563 
1.8 การแสดงดนตรีในงานพิธีอัญเชิญพระราชลญัจกร วันที่ 5 ธันวาคม 2563 

371. ช่ือรายวิชา ประวัติและพฒันาการดนตรีตะวันตกในสมัยปัจจุบัน สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 นำเสนอผลงานผ่าน powerpoint + จัดทำconcept map 

372. ช่ือรายวิชา หลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์
1.1 การแสดงคอนเสริ์ต Contributions to the front line 

เพื่อสบทบทุนให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดน                     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
1.2 การบรรเลงดนตรีเนื่องในวันเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 

373. ช่ือรายวิชา หลักคีตปฏิภาณแบบแจ๊ส สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
1.1 เข้าร่วมการแสดงดนตรเีทศกาลดนตรีนานาชาติ หัวหินแจ๊สเฟสติวัล 2020 ระหว่างวันที่ 4-5 

ธันวาคม 2563 
374. ช่ือรายวิชา วิธีและเทคนิคการสอนดนตรีในสถานประกอบการเอกชน สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 คลิปทดลองการสอนตามแผนการสอน 
375. ช่ือรายวิชา การผลิตผลงานดนตรีเชิงพาณิชย์ 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

1.1 DEMO เพลงที่นักศึกษาแต่งข้ึนเอง 
376. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีดนตรี 1 สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์

1.1 งานบกัทึกเสียงพูด โดยใช้โปรแกรมทำเพลง 
377. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ 

1.1 การพูดเพ่ือโน้มนา้วใจในการซื้อสินคา้ 
378. ช่ือรายวิชา  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 English Grammar for Primary School Student 
379. ช่ือรายวิชา การเขียนเรยีงความภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Pocket Book: University Life in My Mind 
380. ช่ือรายวิชา 
โครงการพิเศษเพ่ือการเพ่ิมพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาข
าวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาต ิสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ 
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1.1 เล่มรายงาน Special Projects to Enhance Communicative English Skills for 
Professional Experience in English for International Communication Subject 

381. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
1.1 “Techniques of Making and Receiving a Call Preparation” 

382. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเอบุคลากรโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
1.1 “Essential Elements of E-mail Correspondence” 

383. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 “My Favorite Attractions in ASEAN” 
384. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Going out and Travel 
385. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 In-flight Communication 
386. ช่ือรายวิชา สังคมและวัฒนธรรมศึกษาของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Happy Halloween 
387. ช่ือรายวิชา การพัฒนาความคล่องในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Happy Halloween 
388. ช่ือรายวิชา การเตรียมเพ่ือสอบวัดความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 TOEIC Techniques 
389. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบังานสำนักงาน 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Cross-cultural Communication in Business (บรูณาการกับ HEI373 
ภาษาอังกฤษสำหรบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม) 

390. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Cross-cultural Communication in Business (บรูณาการกบั HEI373 
ภาษาอังกฤษสำหรบัการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม) 
391. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัการตลาด สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ 
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1.1 Business Canvas Model (info graphic) 
392. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบังานบริการภาคพื้นดิน สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Talking about Covid-19 in Healthcare & Ground Services 
393. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบังานบริการดูแลสุขภาพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารนานาชาติ 

1.1 Talking about Covid-19 in Healthcare & Ground Services 
394. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Internship conference 
395. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบันักจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 Final oral presentation 
396. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบังานสารสนเทศ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 

1.1 info graphic of computer type 
397. ช่ือรายวิชา ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 1 (Current English Grammar 1) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 Game or activity explaining and/or helping to understand a specific grammar point. 
398. ช่ือรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษเบือ้งต้น (Basic English Reading) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 Isan folktales Booklets 
399. ช่ือรายวิชา การฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Basic English Listening and Speaking) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 สร้างบทสนทนาภาษาอังกฤษ และแสดงบทบาทสมมติหน้าช้ันเรียน 
400. ช่ือรายวิชา วากยสัมพันธ์เบือ้งต้น (Introduction to English Syntax) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 บทความวิจัยทางหน่วยคำวิทยาและวากยสัมพันธ์ โดยนักศึกษา 
401. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจเบือ้งต้น (Introduction to Business English)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 3 parts: (1) Business Card project; (2) Phone conversation dialogue; (3) Business 
memo 
402. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม(Practical English in Hotel Work) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 วิดีโอการสร้างบทบาทสมมติ แผนกต่างๆในงานโรงแรม 
403. ช่ือรายวิชา การเขียนจดหมายโต้ตอบภาษาอังกฤษ (English for Correspondence) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 ช้ินงานการเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสั่งซือ้สินค้า การตอบรบั คำสั่งซื้อ 
การจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น 

404. ช่ือรายวิชา วรรณคดีเบื้องต้น (Introduction to literature) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 งานเขียนเรียงความวิเคราะห์บทกวีนิพนธ์และบทละคร 
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1.2 PowerPoint Presentation วิเคราะห์องค์ประกอบของเรือ่งสั้น   
405. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทอาเซยีน (English for Communication in 
ASEAN contexts)                  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 นำเสนองาน เกี่ยวกบัประเทศในอาเซียน พร้อมทำรูปเลม่รายงาน 
406. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษในสื่อ (English in Media) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 Assignment was for students to write a media article with a photo or illustration. 
407. ช่ือรายวิชา การศึกษาอิสระ (Independent Studies)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 งานวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
408. ช่ือรายวิชา การเตรียมเพือ่สอบวัดความสามารถการใช้ ภาษาอังกฤษ (Preparation for English 
Proficiency Tests) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 แบบฝึกหัดที่ช่วยพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษจากการเดาคำศัพท์ จับใจความสำคัญ 
การตอบคำถามจากข้อความภาษาอังกฤษรปูแบบต่าง ๆ  เช่น บทสนทนา Passage 
บันทึกข้อความ ประกาศ โฆษณา จดหมาย เป็นต้น 

409. ช่ือรายวิชา การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Writing) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 นิทานภาษาอังกฤษ/Resume 

410. ช่ือรายวิชา ร้อยแก้วเบื้องต้น (Introduction to Prose) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 PowerPoint Presentation 

ความเป็นมาและประวัติศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิว 
1.2 PowerPoint Presentation รปูแบบและเนื้อหาของวรรณกรรมล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิว 
1.3 

นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการทำงานกลุม่ของตัวเองและข้อมูลที่ได้จากการนำเสนองานกลุ่มของเ
พื่อนมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เพื่อจัดทำนิทรรศการวรรณกรรมล้างเผ่าพันธ์ุชาวยิว 
โดยเปิดใหส้าธารณชนได้เข้าชมในระยะเวลา ประมาณหนึง่สัปดาห์ 

411. ช่ือรายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 Group Conversation:Final projects are located at Google Classroom: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CKq-
u0fPhkjKOshgzK8azlTGA68PUYfz?usp=sharing 

412. ช่ือรายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 Group Conversation: Final projects are located at Google Classroom: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CKq-
u0fPhkjKOshgzK8azlTGA68PUYfz?usp=sharing 

413. ช่ือรายวิชา วาทการภาษาอังกฤษ (Speeches) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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1.1 Product Comparison Speech – https://youtu.be/u5CHrruuAos 
414. ช่ือรายวิชา วาทการภาษาอังกฤษ (Speeches) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 Product Comparison Speech – -https://youtu.be/PkpdxbGCmu0 
415. ช่ือรายวิชา การแปลเพื่ออาชีพ (Translation for careers) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 วิดีโอกลวิธีการแปลในเรือ่งที่นกัศึกษาสนใจ 
416. ช่ือรายวิชา ไวยากรณ์อังกฤษปัจจุบัน 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 Game or activity explaining and/or helping to understand a specific grammar point 
covered in class. 
417. ช่ือรายวิชา การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1.1 Students communicated different sides of a dialogue for different situations. They 
also wrote and performed role plays both in person and online.   

418. ช่ือรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษระดบักลาง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 สื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

419. ช่ือรายวิชา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 เล่มรายงานการวิจัยทางภาษาศาสตร ์

420. ช่ือรายวิชา สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 มอบหมายให้นักศึกษาผลิตช้ินงาน  เกี่ยวกับการออกเสยีงภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้ความรู้ทางสัทศาสตรผ์่านช้ิน  งาน 
โดยนำช้ินงานดังกล่าวไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรบัผู้สนใจศึกษาค้นคว้าด้วย ตนเอง 

421. ช่ือรายวิชา การนำเสนองานภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 All presentations were recorded and can be found in Google Drive at: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jKxeRjKOcnd2Vku_FwybKl-
FMQ8hi87H?usp=sharing 

422. ช่ือรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษระดบัสงู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 All presentations were recorded and can be found in Google Drive at: 

https://drive.google.com/drive/folders/1jKxeRjKOcnd2Vku_FwybKl-
FMQ8hi87H?usp=sharing 

423. ช่ือรายวิชา ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในการอ่าน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 สื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 

424. ช่ือรายวิชา การอ่านเพื่อการตีความ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 สื่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

425. ช่ือรายวิชา การเขียนอนุเฉท สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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1.1 Students each completed a Final Paragraph assignment with illustration (or 
photo), which they printed and submitted. 

426. ช่ือรายวิชา การฟังและพูดภาษาอังกฤษข้ันสูง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 All presentations were recorded and can be found in Google Drive at: 

https://drive.google.com/drive/folders/1UlAA9G3jca2Cukw8R0EvYZY6sl--
2jbP?usp=sharing 

427. ช่ือรายวิชา การเขียนความเรียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 ช้ินงานเขียนโครงร่างวิจัย 

428. ช่ือรายวิชา การเขียนความเรียง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 ความเรียงเรื่องMy Trip at Safari World และความเรยีงเรือ่ง The Mournfulness 

429. ช่ือรายวิชา การแปลเบื้องต้น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 เล่มผลงานแปลนทิานสำหรบัเดก็จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย จำนวน 38 เรื่อง 

430. ช่ือรายวิชา การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการแสดง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 ละครเวทีภาษาอังกฤษสองเรื่อง    The Gift of the Magi และ The Necklace 

ซึ่งให้นักศึกษาเขียนบทละคร                   โดยปรับมาจากเรื่องสั้นที่เคยเรียนในรายวิชา HEN 
351 วรรณคดี เบื้องต้น         

431. ช่ือรายวิชา พื้นฐานทางสงัคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 Students formed small groups to each complete a PowerPoint (PPT) presentation 

focused on a particular Anglosphere (English-speaking) country of their choice. 
[But: USA was not allowed because too many students chose it in the past.] 

432. ช่ือรายวิชา การเขียนเชิงริเริ่มสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 เล่มนิทานภาษาอังกฤษ 

433. ช่ือรายวิชา การศึกษาอิสระ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.1 บทความวิจัย บทที่ 1 ถึง 3   
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 85 และมีรายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์ จำนวน 51 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 60.00 
1. ช่ือรายวิชา การฝกึประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงาน นวัตกรรมคุกกี้ไอศกรีม 4 ธาตุเจ้าเรือนเสริมข้าวทับทิมชุมแพ 
2. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงานผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการอาหาร 
3. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงานผลิตเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรอัดก๊าซในขวดพลาสติก 
4. ช่ือรายวิชา วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงานบทความวิจัยจากการวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมอาหาร  (ไม่ได้เผยแพร่) 
5. ช่ือรายวิชา ปัญหาพเิศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกนรกปลาย่างเสรมิจิ้งหรีด     
6. ช่ือรายวิชา ระบบประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงานกรณีศึกษา การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ที่มาจากการทำหัวข้อปัญหาพเิศษ จำนวน 7 เรื่อง 

7. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
1.1 ช่ือผลงานการผลิตหมูกรอบชาชู 

9.  ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงานอ่านงานวิจัยภาษาอังกฤษแล้วนำเสนอ  
10. ช่ือรายวิชา สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 ช่ือผลงานเขียนบทความวิชาการจากการอ่านงานวิจัยต่าง ๆ 
11.ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

1.1 การปฏิบัติการหลักวิศวกรรมอาหาร 
12. ช่ือรายวิชา การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

1.1 เล่มรายงานการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร 
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13 ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.1 ผลิตภัณฑ์ธัญชาติ บะหมี ่

14. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีขนมอบ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
1.1 ขนมอบแบบต่าง ๆ 

15. ช่ือรายวิชา ทักษะช่างสำหรบังานภูมิทัศน์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานโมเดลงานภูมิสถาปัตยกรรม 

16. ช่ือรายวิชา ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานเล่มรายงานการทดสอบดินจากบ้านที่จัดสวน และปุ๋ย 

17. ช่ือรายวิชา การจัดสวนเบื้องต้น สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานแบบสวนร้านคาเฟ่ และแบบสวนบ้านขนาดเล็ก 

18. ช่ือรายวิชา การสำรวจภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานแบบจำลองเส้นช้ันความสูง 

19. ช่ือรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานเล่มรายงาน นวัตกรรมทางภูมิทัศน ์

20. ช่ือรายวิชา การจัดตกแต่งสถานที่ด้วยพรรณไม้ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานแบบชนิดพรรณไม้ในสวนสไตล์ต่างๆ 

21. ช่ือรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานแบบก่อสร้างงานภูมิทัศนบ์้านพักอาศัย 

22. ช่ือรายวิชา การจัดการเรือนเพาะชำ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
1.1 ช่ือผลงานการขยายพันธ์ุและการเลี้ยงดูต้นไม้ในเรือนเพาะชำ ได้แก่ ต้นไทรใบกลม พยับหมอก 

พลูด่าง ฟิโลทอง บุษบาฮาวาย หนวดปลาหมกึแคระด่าง เลบ็ครุฑ 
23. ช่ือรายวิชา ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยภูีมิทัศน์ 

1.1 ช่ือผลงานเล่มรายงานืทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์ 
24. ช่ือรายวิชา แนวคิด และการนำเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน ์

1.1 ช่ือผลงานแบบการออกแบบสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ 
25. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางเทคโนโลยีภูมทิัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 

1.1 สัมมนาโครงงานทางเทคโนโลยีภูมทิัศน์ จำนวน 3  
26. ช่ือรายวิชา โครงงานทางเทคโนโลยีภูมทิัศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมทิัศน์ 

1.1 ช่ือผลงานโครงงานการออกแบบและจัดสวนบ้านขนาดเล็ก 
1.2 โครงงานการออกแบบสวนผักคนเมือง 
1.3 โครงงานการออกแบบสวนสถานปฏิบัติธรรม 

27. ช่ือรายวิชา ปฐพีวิทยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
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1.1 รายงานดินเปรี้ยว (ดินกรด)  
1.2. รายงานดินเค็ม  
1.3. รายงานธาตุอาหารพืช: มหธาตุ (macro nutrients), ธาตุหาหารหลัก และธาตุอาหารรอง 
1.4. รายงานธาตุอาหารพืช: จลุธาตุ (micro nutrients) 
1.5. รายงานปุ๋ยอินทรีย์: ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
1.6. รายงานปุ๋ยอนินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมี: ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม 

 28. ช่ือรายวิชา หลักการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 ช่ือผลงานผลิตภัณฑ์แปรรปูเนื้อสัตว์ (ลูกช้ิน) 

29. ช่ือรายวิชา พืชไร่เศรษฐกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 ช่ือผลงาน รายงานถ่ัวเหลอืงและวิธีการปลูกถั่วเหลอืง 
1.2. รายงานถ่ัวลิสงและวิธีการปลูกถั่วลิสง 
1.3. รายงานถ่ัวเขียวและวิธีการปลูกถั่วเขียว 
1.4. รายงานอ้อยและวิธีการปลูกออ้ย 
1.5. รายงานฝ้ายและวิธีการปลูกฝ้าย 
1.6. รายงานปาล์มน้ำมันและวิธีการปลูกปาลม์น้ำมัน 
1.7. รายงานยางพาราและวิธีการปลกูยางพารา 
1.8. รายงานข้าวฟ่างและวิธีการปลกูข้าวฟ่าง 
1.9. รายงานมะพร้าวและวิธีการปลกูมะพร้าว 
1.10 รายงานงาและวิธีการปลกูงา 
1.11 รายงานสบู่ดำและวิธีการปลูกสบู่ดำ 
1.12 รายงานทานตะวันและวิธีการปลูกทานตะวัน 

30. ช่ือรายวิชา หลักการผลิตผัก สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 ผักกินราก กินใบ และกินผลที่ปลูกใน แปลง ไดแก หัวไชเทา ผักกาดขาว น้ำเตา 

31. ช่ือรายวิชา ไม้ดอกไม้ประดับ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
1.1 แปลงดอกทานตะวัน 

32. ช่ือรายวิชา พืชอาหารสัตว์และการจัดการแปลงหญ้า สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
1.1 ทำหญ้าเนเปียร์หมักเป็นรายบุคคล พร้อมนำเสนอผลในรูปแบบ power point หน้าช้ันเรียน 

33. ช่ือรายวิชา โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 ผลิตสือ่การสอน สำหรบัตรวจสุขภาพสัตว์ในเบื้องต้น 

และจัดทำคู่มือโรคสัตว์ที่มีการรวบรวมในเรื่องของ สาเหตุ อาการ และการรกัษา ของโรคสัตว์ปีก 
สุกร และโค สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

34. ช่ือรายวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
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1.1 รายงานผลการปฏิบัติการวัดคุณภาพซากไก่กระทง  
1.2 คลิป VDO การทำงานของระบบกล้ามเนื้อสัตว์ 

35. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 เล่มรายงานโครงการเตรียมฝกึ 

36. ช่ือรายวิชา เตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 เล่มรายงานเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

37. ช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 แบบฝึกหัดแต่ละแผนการทดลอง 
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติแต่ละแผนการทดลองด้วยโปรแกรม statistix 8 
1.3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS 

38. ช่ือรายวิชา ระบบเกษตรยัง่ยืน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์  
1.1 คลิปงานลงพื้นทีส่ำรวจระบบเกษตรและ วิเคราะหความยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่ ใกลเคียง 

39. ช่ือรายวิชา การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 พืชที่ปลูกโดยไมใชดินในโรงเรือน เชน ซูกินี แตงกวาญี่ปุน บัตเตอรนัท เรด ปตตาเวีย 

และผกัไมโครกรีน 
40. ช่ือรายวิชา การผลิตโคนม สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์

1.1 ปลูกพืชอาหารสัตว์สำหรับใช้เป็นอาหารโคนม ได้แก่ ถ่ัวฮามาต้า และถ่ัวคาวาลเคด ณ 
แปลงพืชอาหารสัตว์               คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

41. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 เล่มรายงานสมัมนา 
1.2 บทความวิชาการ 

42. ช่ือรายวิชา ปัญหาพเิศษทางการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 ปัญหาพเิศษทางเทคโนโลยกีารผลิตพืชและสัตวศาสตร์ 

43. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยหีลังการเกบ็เกี่ยว สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
1.1 ดอกไม้ทีผ่่านกระบวนการการทำแหง้ 

44. ช่ือรายวิชา การปรับปรุงพันธ์ุพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 รายงานการพฒันาพันธ์ุลกูผสมของแตงกวาผลยาวให้ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง 
1.2 รายงานการปรบัปรุงพันธ์ุข้าวให้มีคุณภาพเมล็ดเหมือนข้าวสังข์หยด และต้นเตี้ย 
1.3 

รายงานการพัฒนาสายพันธ์ุข้าวต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสนี้ำตาลและมีคุณภาพเมล็ดเหมือนขาวด
อกมะลิ 105                     โดยใช้โมเลกลุเครือ่งหมาย 
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1.4 รายงานการคัดเลือกพันธ์ุแบบหมู่ประยุกตจ์ำนวน 4 รอบ 
เพื่อเพิ่มลกัษณะฝักดกในประชากรข้าวโพดเทียนสมี่วง 

1.5 รายงานการประเมินพันธ์ุมะเขือเทศต้านทานต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลือง 
1.6 รายงานการคัดเลือกและเปรียบเทียบพันธ์ุอัญชัน 
1.7 รายงานการใช้รงัสีแกมมาชักนำใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยาในกหุลาบหนู 
1.8 รายงานการประเมินความสามารถในการทนเค็มของเช้ือพันธุกรรมมะเขือม่วงในสภาพโรงเรือน 
1.9 รายงานประสทิธิภาพในการกลายพันธ์ุ และผลของ Ethyl methanesulphonate (EMS) 

ต่อกล้วยไม้ Erycina pusilla 
1.10 รายงานการใช้เครือ่งหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกลกัษณะความหอมและปริมาณอะมิโลสต่ำ 

ในการปรับปรงุพันธ์ุข้าว แบบบันทึกประวัติ 
1.11. รายงานการปรบัปรุงพันธ์ุถ่ัวเหลือง (Glycine max (L.) Merrill) 

ให้มีความสามารถในการตรึงไนโตรเจนสงูในไรโซเบียม 
45. ช่ือรายวิชา การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

1.1 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ และการปรบัปรุงพันธ์ทำให้เกิดฝัก 
46. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธ์ุ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  

1.1 เล่มรายงานเรื่องการย้ายฝากตัวอ่อนในแพะแกะ 
47. ช่ือรายวิชา การจัดการของเสียจากสัตว์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

1.1 ผลิตสือ่การสอน เรื่องการใช้ประโยชน์จากของเสียจากฟาร์ม (น้ำหมักชีวภาพ) 
48. ช่ือรายวิชา น้ำนมและผลิตภัณฑ์นม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

1.1 นักศึกษาเลือกทำผลิตภัณฑ์นม ได้แก่ โยเกิร์ตผลไม้ พรอ้มนำเสนอเป็นคลปิวีดีโอการทำสง่ผ่าน 
google classroom 

49. ช่ือรายวิชา การจัดการฟารม์และธุรกิจ สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
1.1 ออกแบบและวางแผนธุรกิจตัง้แต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของธุรกจิปศุสัตว์ 

50. ช่ือรายวิชา ปศุสัตว์อินทรีย์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
1.1 เล่มรายงานเรื่องการเลี้ยงสัตว์ปกีอินทรีย ์

51. ช่ือรายวิชา การเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อของพืชเพื่อการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
1.1 เล่มรายงานงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืช 
1.2 ช้ินส่วนพืชที่เพาะเลี้ยงหลงัฟอกฆ่าเช้ือ ย้ายเลี้ยง และตน้พืชหลังจากอนบุาลในโรงเรอืน 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 258 และมีรายวิชาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 
73 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 28.29 
1. ช่ือรายวิชา วิศวกรรมสายอากาศ สาขาวิชาอิเล็กทรอนกิส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 การสร้างสายอากาศและวัดสายอากาศ 
2. ช่ือรายวิชา อิเล็กทรอนิกสเ์บือ้งต้น สาขาวิชาอิเลก็ทรอนกิส์สือ่สารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 การออกแบบลายวงจรและกันแผ่นวงจร 
3. ช่ือรายวิชา การสื่อสารใยแก้ว สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ือ่สารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 ฝึกเข้าสายไฟเบอร ์
4. ช่ือรายวิชา วิจัยและพฒันาทางด้านอเิลก็ทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 ฝึกการทำพิกัดเครื่อง CNC 
5. ช่ือรายวิชา โครงงาน2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สือ่สารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 ทำการฝึกเซ็ตระบบอเิตอรเ์น็ต 
6. ช่ือรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเลก็ทรอนิกส ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 ฝึกการแชรป์ริ้นเตอร ์
7. ช่ือรายวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเลก็ทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 ฝึกการทำระบบแชร์อินเตอร์เน็ต 
8. ช่ือรายวิชา ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 ทำการฝึกเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ 
9. ช่ือรายวิชา ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 การเขียนโปรแกรมเช่ือมตอ่อุปกรณ์ 
10. ช่ือรายวิชา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 เขียนโปรแกรมเช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ต 
11. ช่ือรายวิชา การสื่อสารข้อมูล สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ือ่สารและคอมพิวเตอร ์

1.1 ประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม  
12. ช่ือรายวิชา การสื่อสารข้อมูล สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ือ่สารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 จำลองการทำงานลำโพงไรส้าย 
13. ช่ือรายวิชา วิศวกรรมระบบควบคุม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สือ่สารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 ทำการออกแบบระบบควบคุมการผสมอาหารสัตว์ 
14. ช่ือรายวิชา วิศวกรรมระบบควบคุม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สือ่สารและคอมพิวเตอร์ 

1.1 การเช่ือมต่อระบบ network 
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15. ช่ือรายวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
1.1 บอร์ดทดลองสัญญาณดิจิทลั 

16. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษในงานอิเล็กทรอนกิส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส์ื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
1.1 การทำวงจรไฟกระพรบิ 

17. ช่ือรายวิชา การศึกษาการทำงาน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 ออกแบบสถานีงานในการประกอบช้ินส่วน 

18. ช่ือรายวิชา การจัดการคุณภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 อออกแบบระบบการดำเนินงาน5ส ภายในคณะ 

19. ช่ือรายวิชา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 แบบจำลองการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกจิ 

20. ช่ือรายวิชา สถิติวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 คลิปตัวอย่างการใช้สถิตเิพื่อการตัดสินใจ 

21. ช่ือรายวิชา องค์การและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 วีดีโอการจัดต้ังโครงสร้างองค์กรบริษัทขายน้ำผลไม ้

22. ช่ือรายวิชา เทอรโ์มไดนามิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
1.1 นำเสนอการคำนวณค่าพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส ์

23. ช่ือรายวิชา การวางผงัโรงงาน สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรม 
1.1 ออกแบบและจัดทำแบบจำลองผังโรงงานตามลกัษณะงานที่ได้ศึกษา 

24. ช่ือรายวิชา ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 Mind Mapping 

25. ช่ือรายวิชา การวิจัยการดำเนินงาน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 Mind Mapping 

26. ช่ือรายวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 เครือ่งพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์และนำเสนอผลงาน 

27. ช่ือรายวิชา การวางแผนและควบคุมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 ออกแบบสถานีการทำงานด้วยแนวคิดการจัดสมดุลสายการผลิต 

28. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

1.1 แนวคิดผลการวิเคราะหผ์ลต่างของต้นทุนในกรณีศึกษา 
29. ช่ือรายวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ำเร็จรูปทางการจัดการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

1.1 แบบจำลองการใหบ้ริการร้านอาหารด้วยโปรแกรม Arena 
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30. ช่ือรายวิชา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
1.1 โปรแกรมการคำนวณค่าโดยสารแท็กซี่ที่พฒันาด้วยภาษาซี 

31. ช่ือรายวิชา การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 

1.1 แบบจำลองการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 
32. ช่ือรายวิชา พื้นฐานสำหรับงานวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

1.1 การฝึกปฏิบัติพื้นฐาน 
33. ช่ือรายวิชา วัสดุก่อสร้างและปฏิบัติการก่อสร้างพื้นฐาน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

1.1 การฝึกปฏิบัติวัสดุก่อสร้างพื้นฐาน 
34. ช่ือรายวิชา เทคนิคก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

1.1 การฝึกปฏิบัติเทคนิคก่อสร้างพื้นฐาน 
35. ช่ือรายวิชา การออกแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยวิีศวกรรมเครื่องกล 

1.1 ทำการสร้างอปุกรณ์การเรียนทีอ่อกแบบข้ึน 
36. ช่ือรายวิชา การถ่ายเทความรอ้น สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1 ทำการวัดอุณหภูมิของแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อหาค่าความร้อนถ่ายเท 
37. ช่ือรายวิชา การทดลองทางวิศวกรรมเครือ่งกล 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1 ทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์ต้นกำลัง 
38. ช่ือรายวิชา ต้นกำลังโรงจักร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1 ฝึกตอ่วงจรไฟฟ้าของระบบ 
39. ช่ือรายวิชา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่งกล 

1.1 ฝึกตอ่วงจรไฟฟ้าของระบบ 
40. ช่ือรายวิชา การทำความเย็นและปรับอากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1 ฝึกตอ่วงจรไฟฟ้าของระบบ 
41. ช่ือรายวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1 ทำการวัดความเร็วรอบมอเตอร์ และหาโมเมนต์ความเฉ่ือยของเพลา 
42. ช่ือรายวิชา เครื่องยนตส์ันดาปภายใน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 

1.1 การทำงานร่วมกับชุม 
43. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการวงจรและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

1.1 การปรบัปรุงแก้ไขวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 
44. ช่ือรายวิชา เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

1.1 การทดสอบการวัดคลื่นสญัญาณทางไฟฟ้าได้ 
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45. ช่ือรายวิชา เซ็นเซอร์และแอคทเูอเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
1.1 ประยุกต์เซนเซอรร์่วมงานงานควบคุมอัตโนมัติ 

46. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์และหุ่นยนต์ 
1.1 ประยุกต์อปุกรณ์ต่างๆทำเครื่องควบคุมอัตโนมัตจิำลองระบบงานโรงงานอุตสาหกรรม 

47. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และอนิเตอรเ์ฟส 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

1.1 เรียนรูบ้อร์ดไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมสวิตช์อัตโนมัติ 
48. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบลิลอจกิคอนโทรลเลอร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

1.1 การประยุกต์บอร์ดโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ใหส้ามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น 
49. ช่ือรายวิชา ระบบนิวแมตกิส์และไฮดรอลิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

1.1 เรียนรู้การควบคุมการทำงานอุปกรณ์ด้วยระบบลม 
50. ช่ือรายวิชา อินเตอรเ์น็ตในงานเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

1.1 เรียนรู้อินเตอรเ์น็ตทุกสรรพสิ่งเพื่อสั่งงานอุปกรณ์แมคคานิกส์ 
51. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ผลการปัญหาการแก้สมการหาค่าทางไฟฟ้าด้วยคณิตศาสตร์ 
52. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ทำการต่อวงจรและทดลองวัดค่าทางไฟฟ้า 
53. ช่ือรายวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปหีลงั) 

1.1 การดำเนินงานออกแบบ/สร้างวงจรควบคุมมอเตอรส์ำหรบัใช้งานต่าง ๆ 
54. ช่ือรายวิชา ทดลองเครื่องจกัรกลไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 การฝึกต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าตามที่ออกแบบ 
55. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ผลการดำเนินงานวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมคอนโทรลเลอรส์ำหรบัใช้งานต่าง ๆ 
56. ช่ือรายวิชา ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม              (2 ปีหลัง) 

1.1 ฝึกการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตามผลที่ต้องการ 
57. ช่ือรายวิชา การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(2 ปีหลงั) 

1.1 ผลการดำเนินการออกแบบการติดตั้งให้ตรงตามมาตรฐานและคำนวณค่าใช้จ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ 
58. ช่ือรายวิชา อิเล็กทรอนกิสก์ำลงั สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปหีลงั) 
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1.1 
ผลการดำเนินการออกแบบวงจรโดยการคำนวณจากเอาทต์พุตที่เป็นค่ากระแสและแรงดันตามที่ต้อง
การ 

59. ช่ือรายวิชา ทดลองอเิล็กทรอนิกส์กำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 
1.1 ฝึกการต่อวงจรสวิตช่ิงตามเอาท์พุตทีก่ำหนด 

60. ช่ือรายวิชา การอนุรักษ์และจัดการพลงังานไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 
ปีหลัง) 

1.1 ผลการดำเนินการออกแบบวงจรการลดค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ 
61. ช่ือรายวิชา การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 
ปีหลัง) 

1.1 ผลการดำเนินงานออกแบบโปรแกรมสำหรับใช้งานต่าง ๆ 
62. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได้ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ฝึกการเขียนและออกแบบโปรแกรม PLC 
63. ช่ือรายวิชา มาตรฐานความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 
ปีหลัง) 

1.1 ผลการดำเนินงานออกแบบระบบความปลอดภัยในโรงงาน 
64. ช่ือรายวิชา โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 
ปีหลัง) 

1.1 ผลการไปทำสาธารณประโยชน์ได้สำเร็จ 
65. ช่ือรายวิชา นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 การดำเนินงานออกแบบขนาดของกระบอกสบูและวาลว์ในการใช้งานในโรงงาน 
66. ช่ือรายวิชา ปฏิบัตินิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ทำการฝึกตอ่วงจรนิวแมติกส ์
67. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลงั สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ผลการดำเนินการออกแบบระบบไฟฟ้าทีเ่กิดค่ากำลงัสญูเสียน้อยทีสุ่ดภายในอาคารเรียน 
68. ช่ือรายวิชา การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(2 ปีหลงั) 

1.1 ฝึกเดินระบบไฟฟ้า 
69. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 
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1.1 ผลการฝึกการแก้โจทยป์ัญหาทางวิศวกรรมด้วยเมตริกซ์ 
70. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ผลการฝึกการแก้โจทยป์ัญหาทางวิศวกรรมด้วยอนุพันธ์ 
71. ช่ือรายวิชา คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ผลการฝึกการแก้โจทยป์ัญหาทางวิศวกรรมด้วยลาปลาซ 
72. ช่ือรายวิชา ไฟฟ้าพื้นฐาน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปีหลัง) 

1.1 ผลการออกแบบวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
73. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติไฟฟ้าพื้นฐาน สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (2 ปหีลงั) 

1.1 การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 
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คณะวิทยาการจัดการ มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 256 และมีรายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์จำนวน  256 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
1. ช่ือรายวิชา การจัดการประชุม สมัมนา สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 การท่องเที่ยวเพือ่เป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ 
2. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 

1.1 การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกบันักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ 
3. ช่ือรายวิชา หลักการมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 

1.1 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

1.2 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 -24 กันยายน 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 

1.3 ช่ือกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก์                        วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ 
จังหวัดลพบรุ ี

4. ช่ือรายวิชา การจัดการวิกฤตทางการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 
1.1 การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดจากการแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโควิด 

19 ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกจิในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
5. ช่ือรายวิชา การวางแผนการท่องเที่ยวนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกบั Role Play โดยใช้ภาษาที่สามที่นักศึกษาเรียนมาเช่า ภาษาจีน 
ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี และนักศึกษา Role Play 
เป็นผู้ให้ข้อมลูหรือมัคคุเทศก์กบันักทอ่งเที่ยว 

6. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาสำหรบัหารจัดการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 
1.1 Candy Can do Bye Nior 2020 (TRM 59) วันที่ 27 กันยายน 2563 ณ Princess Valaya 

Building 
7. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสำหรบัการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 โครงการฝึกปฏิบัติในรายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้ช่ือ V.R.U. Travel 
Dummy Business Co.,Ltd. ระหว่างวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน 2563 เส้นทางเขาใหญ่ 
จังหวัดนครราชสมีา 

8. ช่ือรายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
1.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บทกำหนดโทษของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 

และ พ.ศ. 2559 
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9. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาบรกิารและการพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 โครงการเตรียมความพร้อมสำหรบันักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 
สิงหาคม 2563                    ณ ห้อง MS213 คณะวิทยาการจัดการ 

10. ช่ือรายวิชา การจัดการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หมู่เรียนพเิศษ) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
1.1 จัดทำสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

11. ช่ือรายวิชา ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยทางการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 
1.1 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ 

ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร 
1.2 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพฒันาทักษะทางวิชาชีพในการศึกษาโบราณสถานและวัฒนธรรมถิ่
นอีสานตอบล่าง ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 

12. ช่ือรายวิชา  การจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นฯ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
1.1 กิจกรรมการจัดแสดงผลงานต่าง ๆ เป็นการจำลองการจดังานแสดง (EXIHBITION) 

ด้านการท่องเที่ยวไทย 4 ภาค 
13. ช่ือรายวิชา  หลักการวางแผนและการจัดรายการนำเทีย่ว สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผนและจัดรายการนำเที่ยว 
14. ช่ือรายวิชา  การจัดการนันทนาการเพื่อการทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 การจัดแสดงผลงานต่าง ๆ เป็นการจำลองการจัดงานแสดง (EXIHBITION) ด้านการท่องเที่ยวไทย 4 
15. ช่ือรายวิชา  สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 สหกิจศึกษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว 
ในสถานประกอบการทีเ่กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

16. ช่ือรายวิชา  การจัดการตลาดเพือ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
1.1 นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการจัดการตลาดเพือ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

17. ช่ือรายวิชา  การจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 
1.1 นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน ร้อยละ 100 

18. ช่ือรายวิชา  จิตวิทยาบริการและการพฒันาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 ฝึกด้านบุคลิกภาพและทกัษะการสื่อสาร 
19. ช่ือรายวิชา  หลักการมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการจัดการทอ่งเที่ยว 

146



1.1 
นักศึกษาสามารถมีความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และสามารถพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อการเป็นผู้
นำเที่ยวได้  

1.2 
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวการเป็นมัคคุเทศก์และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้ในการให้ข้อมลูแ
ละบริการนักท่องเที่ยวได้ 

1.3 นักศึกษาสามารถเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวได ้
20. ช่ือรายวิชา  การจัดการธุรกิจการบินและการออกบัตรโดยสาร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 
นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกบัดำเนินงานและกระบวนการให้บรกิารในธุรกจิการบินและการออกบัตรโด
ยสาร 

21. ช่ือรายวิชา  การจัดการธุรกิจที่พักแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
1.1 นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการจัดการธุรกิจ ทีพ่ักแรม และเข้าใจปัญหา อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไขปญัหาในการจัดการธุรกจิที่พกัแรม 
22. ช่ือรายวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มข้ึน 
23. ช่ือรายวิชา  การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

1.1 นักศึกษามีความรูเ้กี่ยวกับการทำงานของธุรกิจนำเที่ยวและธุรกจิตัวแทนท่องเที่ยว 
1.2 นักศึกษาสามารถดำเนินงานในธุรกิจนำเที่ยวและธุรกจิตัวแทนท่องเที่ยวได้ 

24. ช่ือรายวิชา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
1.1 ศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

25. ช่ือรายวิชา ถ่ายภาพเบื้องต้นสำหรบังานนเิทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 ภาพวัฒนธรรมไทย 

26. ช่ือรายวิชา หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจทิัล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 คลิปรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรททัศน์ระบบดิจิตอล 

27. ช่ือรายวิชา ฉากและการออกแบบเพือ่รายการโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 ผลงานฉากโทรทัศน์ 

28. ช่ือรายวิชา การจัดนิทรรศการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 ผลงานนิทรรศการ 

29. ช่ือรายวิชา ถ่ายภาพเพื่อการสื่อสารทางการตลาดฯ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 สื่อทางการตลาดประเภทต่างๆที่ใช้ภาพสื่อสาร 

30. ช่ือรายวิชา  การแสดงและการกำกับการแสดง สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
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1.1 นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงและการกำกับการแสดง 
สามารถแสดงและกำกบัการแสดงได ้

31. ช่ือรายวิชา  วิจัยการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 นักศึกษาเขียนเค้าโครงวิจัยได้และเข้าใจการวิจัยการวิจยัเชิงปริมาณและคุณภาพ 

32. ช่ือรายวิชา  การข่าวเบื้องต้น สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการ สามารถปฏิบัติการเขียนข่าวและสื่อข่าวได้ 

33. ช่ือรายวิชา ระเบียบวิจัยการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 การวิจัยนิเทศศาสตร ์

34. ช่ือรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนเิทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
1.1 การแตง่กายและบุคลกิภาพทางสังคม 

35. ช่ือรายวิชา หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจทิัล สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 คลิปรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรททัศน์ระบบดิจิตอล 

36. ช่ือรายวิชา  การถ่ายภาพเชิงธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 สื่อทางการตลาดประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ภาพสื่อสาร 

37. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับงานนิเทศศาสตร์ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักภาษา หลักการเขียน ภาษาอังกฤษในรูแบบต่าง ๆ 

38. ช่ือรายวิชา หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
1.1 สื่อโฆษณาเพื่อการค้า 

39. ช่ือรายวิชา การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 

นักศึกษาเข้าใจการสื่อสารที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมภายในและระหว่างประเ
ทศ 

40. ช่ือรายวิชา การสื่อสารเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 ภาพถ่ายในการพัฒนาท้องถ่ิน 

41. ช่ือรายวิชา สื่อประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 สื่อประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน 

42. ช่ือรายวิชา  การวางแผนการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ 

43. ช่ือรายวิชา การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทและนำบทที่ได้ไปผลิตสารคดเีชิงข่าว 

44. ช่ือรายวิชา การเขียนเพือ่การสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 บทภาพยนตร์ บทวิทยุโทรทัศน์ สคริปต์พิธีกร ฯลฯ 
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45. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
1.1 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ตรงในการประกอบวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร ์

46. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกจิค้าปลีกระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ 
1.1 Content การนำเสนอสินค้าผ่านช่องทาง Online 

47. ช่ือรายวิชา การจัดการเชิงกลยทุธ์สำหรับธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 
1.1 แผนกลยุทธ์ ร้านค้าปลีก Retail Shop ประจำปี การศึกษา 2563 

48. ช่ือรายวิชา การออกแบบและการเลือกทำเลที่ตั้งร้านค้า สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
1.1 ผงัทางเดินร้าน ค้าปลีก Retail Shop 

49. ช่ือรายวิชา การบริหารหมวดหมูผ่ลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ 
1.1 รายงานหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ร้านค้าปลีก Retail shop 

50. ช่ือรายวิชา หลักการตลาด สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ 
1.1 รายงานสภาพแวดล้อมทางการตลาด 

51. ช่ือรายวิชา การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
1.1 แผนการจัดแสดงสินค้าประจำปีการศึกษา 

52. ช่ือรายวิชา การจัดการกับปัญหา และการบริหารจัดการงานด้านบริการ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 

1.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ปญัหาด้านการใหบ้ริการร้านค้าปลีก Retail Shop 
53. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมลูกค้าและการให้บริการลูกค้าอยา่งประทับใจ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 

1.1 พฤติกรรมลูกค้าที่มาใช้บริการร้านค้าปลีก Retail Shop 
54. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

1.1 หัวข้อโครงงาน 
55. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ 

1.1 รายงานผลโครงงาน 
56. ช่ือรายวิชา การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม ่

1.1 รปูแบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 2563 
57. ช่ือรายวิชา สัมมนาการจัดการธุรกจิค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมัยใหม่ 

1.1 ร้านค้าใน LineShop 
58. ช่ือรายวิชา การจัดการหน้าร้าน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 

1.1 แผนการจัดแสดงสินค้า ร้านค้าปลกี Retail Shop 
59. ช่ือรายวิชา กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ 

1.1 แนวทางแก้ปญัหาในการจัดการธุรกิจค้าปลีกที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ 
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60. ช่ือรายวิชา การเป็นผูป้ระกอบการธุรกจิค้าปลีกและนวัตกรรม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้การเป็นผูป้ระกอบการและสร้างนวัตกรรมค้าปลีก 

61. ช่ือรายวิชา การสร้างแบรนด์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 การสร้างแบรนด์เพื่อการค้าปลีก โดยออกแบบเพจ Facebook และใส่แบรนด์สินค้า 

62. ช่ือรายวิชา การสง่เสริมการตลาดสำหรบัธุรกจิค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 ได้เรียนรู้การสง่เสริมการตลาดจากการประกอบธุรกิจจริง ที่นักศึกษาได้อบรมความรูเ้รือ่ง 

การสร้างออนไลน์มอือาชีพ 
63. ช่ือรายวิชา การบริหารหมวดหมูผ่ลิตภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ด้านการบริหารหมวดหมู่ผลิตภัณฑ ์
64. ช่ือรายวิชา สัมมนาการจัดการธุรกจิค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกจิค้าปลีก 
65. ช่ือรายวิชา ธุรกิจค้าปลีกดิจทิัล สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ ธุรกิจค้าปลกีดิจิทลั ในธุรกิจค้าปลกี และ ประยกุต์ใช้กับ งานขายและบรกิาร 
ผ่าน สื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์แบบ ดิจิทลั ร้านค้าปลีก Retail Shop 

66. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปรมิาณสำหรับธุรกิจค้าปลกี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ โดยยกตัวอย่าง จาก กรณีศึกษาร้านค้าปลีก Retail 

Shop เช่นการกำหนดจุดสั่งซือ้ที่ประหยัด 
67. ช่ือรายวิชา การผสานช่องทางการตลาดสำหรับธุรกจิค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกบัการผสานช่องทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีก 
เพื่อพฒันารปูแบบการขายและให้บริการ ในร้านค้าปลกี Retail ทั้งรปูแบบ Online และ Offline 

68. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้ เกี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก 

โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ 
69. ช่ือรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกจิค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์พื้นฐานด้านธุรกจิ 
70. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกจิค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับการวางแผนธุรกจิค้าปลีก 
71. ช่ือรายวิชา การจัดการคุณภาพงานบริการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริการที่มีคุณภาพโดยนำผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนรู้ 
72. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยสีำหรับธุรกิจค้าปลกี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่นำมาใช้ในร้านค้าปลีก 
73. ช่ือรายวิชา การวิจัยในธุรกจิค้าปลกี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
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1.1 นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้ันตอนการทำวิจัย และดำเนนิการทำวิจัยในธุรกิจค้าปลีก 
74. ช่ือรายวิชา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 HRD63 
75. ช่ือรายวิชา หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 SCขนมไทย 63 
76. ช่ือรายวิชา ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อโลจิสตกิส์ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 LogIT63 
77. ช่ือรายวิชา การจัดการขนสง่ภายในประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 วิเคราะห์คัดเลือกจัดเส้นทางที่เหมาะสม 
78. ช่ือรายวิชา การจัดการบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 การทดสอบ Drop Test กล่องบรรจุภัณฑ์กันไข่แตก 
79. ช่ือรายวิชา การจัดการซัพพลายเชนเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซพัพลายเชน 

1.1 กลยทุธ์โลจิสตกิส ์
80. ช่ือรายวิชา ทักษะการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 HRSKILL 
81. ช่ือรายวิชา การจัดการการกระจายสินค้าและวัตถุดิบ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 DCWAL 
82. ช่ือรายวิชา การจัดการความเสี่ยงสำหรับโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 RISKLOG 
83. ช่ือรายวิชา  สหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 CONLOG 
84. ช่ือรายวิชา  การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาโลจสิติกสแ์ละซัพพลายเชน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 COLOG 
85. ช่ือรายวิชา องค์การและการจัดการซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 ORLOG 
86. ช่ือรายวิชา การจัดการการจัดหาและจัดซื้อ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 PURLOG 
87. ช่ือรายวิชา  การวิจัยโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
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1.1 ReLOG 
88. ช่ือรายวิชา การบริหารทรพัยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 การวิเคราะหห์ารปูแบบระบบการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ในสถานประกอบการ 
89. ช่ือรายวิชา กฎหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 การวิเคราะหก์ฎหมายเพื่อการขนสง่ตั้งแต่อดีตจนถึงปจัจุบัน 
90. ช่ือรายวิชา การจัดการซัพพลายเชนระดับโลก สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 ความสัมพันธ์ของระบบซัพพลายเชนระดบัโลก 
91. ช่ือรายวิชา หลักการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน 

1.1 แผนการตลาดผลิตภัณฑ ์
92. ช่ือรายวิชา  การปฏิบัติการการจัดการคลังสินค้า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 W/H Design  นักศึกษาสามารถออกแบบพื้นที่และกจิกรรมภายในคลังสินค้าได้ 
93. ช่ือรายวิชา  การปฏิบัติการคลังสินค้า สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 W/H Design  นักศึกษาสามารถออกแบบพื้นที่และกจิกรรมพื้นฐานภายในคลังสินค้าได้ 
94. ช่ือรายวิชา  สถิติธุรกิจและงานวิจัย สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 Log semi  นกัศึกษาสามารถจัดกจิกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดการประกวดระดบัชาติได้ 
95. ช่ือรายวิชา  การจัดการขนส่งภายในประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

1.1 Independent Study Research  
นักศึกษาสามารถจัดเกบ็และวิเคราะห์ข้อมลูงานวิจัยด้วยสถิติธุรกิจได้ 

96. ช่ือรายวิชา  การจัดการสินค้าคงคลงั สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 
1.1 LOG Routing 
     - ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการวางแผนเส้นทางการเดินทางภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดด้านเวลา   
     - ทักษะการคำนวณหาระยะทางทีส่ั้นทีสุ่ด และต้นทุนทีต่่ำที่สุด 

เพื่อคัดเลือกเส้นทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ดได้ 
97. ช่ือรายวิชา  สัมมนาการจัดการโลจสิติกส์ และ ซัพพลายเชน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 Inventory Management Skill 
     - 

ทักษะการคิดคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารสินค้าคงคลังภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดด้านต้น
ทุน 

     - ทักษะการตัดสินใจเลือกวิธีการบรหิารสินค้าคงคลงัได้อย่างเหมาะสม 
98. ช่ือรายวิชา  สหกิจศึกษาสำหรับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 
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1.1 Proceeding Paper of Logistics  
นักศึกษาสามารถไปนำเสนอเผยแพรผ่ลงานวิจัยของตนร่วมกับทีป่รึกษาในงานประชุมวิชาการระดบั
ชาติได้ 

99. ช่ือรายวิชา  การจัดการเพื่อการนำเข้าและสง่ออกสำหรบัธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 IMEX2021  ได้รูปแบบธุรกิจนำเข้าหรอืสง่ออก 
นักศึกษาจะเข้าใจรูปแบบธุรกิจและกระบวนการในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ 
โดยสามารถเลอืกรปูแบบการขนส่งได้โดยการเปรียบเทียบราคาของค่าขนส่งสินค้า 
พร้อมทั้งยังมีการคิดภาษีนำเข้าสินค้าเพื่อ 
ให้เข้าใจกบัการตั้งราคาสินค้าว่าจะต้องมีต้นทุนใดเป็นส่วนประกอบบ้าง 

100. ช่ือรายวิชา  สหกิจศึกษาสาขาวิชาสำหรบัโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 

1.1 PROJECT63  
การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจรงิในหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุ
รกิจทางด้านโลจสิติกส์ หรอืซัพพลายเชน เพือ่เปิดโอกาสใหน้ักศึกษาได้เรียนรูก้ารทำงาน 
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกดิข้ึนจากการปฏิบัติงานได ้

101. ช่ือรายวิชา  การจัดการขนส่งภายในประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
1.1 แบบจำลองการติดสญัลกัษณ์ตามกฎระเบียบการขนส่งเพื่อการบรหิารการขนสง่ 

102. ช่ือรายวิชา  การจัดการการขนสง่ต่อเนือ่งหลายรูปแบบ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซพัพลายเชน 
1.1 คลิปวีดีโอเพื่ออธิบายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในสินค้าเกษตรไทย 

103. ช่ือรายวิชา  การจัดการต้นทุนโลจิสตกิส์ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
1.1 การคำนวณต้นทุนด้วยโปรแกรม Excel 

104. ช่ือรายวิชา  การจัดการการผลิตและปฏิบัตกิาร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
1.1 การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการจัดการการผลิตและปฏิบัติการ เช่น เครื่องมือพยากรณ์ 

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวางแผนการผลิตรวม การหาผลติภาพ ผลิตผล เป็นต้น 
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ให้ในงานทำใหง้านเกิดประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน 

105. ช่ือรายวิชา  การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซพัพลายเชน 
1.1 รปูแบบการขนส่งแต่ละรปูแบบในการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 

การเลือกรูปแบบการขนสง่ใหเ้หมาะสมเพื่อต้นทุนที่เหมาะสม 
การศึกษาวิธีการต่างๆในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 

106. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการโลจิสตกิส์ 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซพัพลายเชน 
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1.1 การเรียนรู้เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้ง PERT/CPM 
การพยากรณ์แบบ Monte Carlo การแก้ปญัหาขนส่ง การแก้สมการเชิงเส้นเพื่อหาจุดคุ้มทุน 
เป็นต้น โดยเครือ่งมอืเหล่าน้ีใช้ในการบรหิารงานด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

107. ช่ือรายวิชา  การภาษีอากร 2 หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
1.1 การปรบัปรุงกำไร(ขาดทุน)ของกจิการขายสินค้า เพื่อเสยีภาษีเงินได้นิติบุคคล 

108. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางการบัญชี หลกัสูตรบญัชีบัณฑติ 
1.1 การนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดบัชาติ (Proceeding) 

และนำเสนอบทความตีพิมพ์วารสารวิชาการ 
109. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์งบการเงินและการรายงานทางการเงิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1.1 การวิเคราะหร์ายงานทางการเงินของบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
110. ช่ือรายวิชา  การบัญชีต้นทุน 1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1.1 Begin to Start up ผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ 
111. ช่ือรายวิชา  การวางระบบและปฏิบัติงานทางบญัชี หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

1.1 การจำลองธุรกจิและสร้างเอกสารทางการบัญชี  (Simulation to accounting) 
112. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาวิชาชีพบัญชี หลักสตูรบัญชีบัณฑิต 

1.1 การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝกึสหกจิ 
113. ช่ือรายวิชา  การบัญชีช้ันต้น 1 หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

1.1 คำศัพท์ทางการบัญชี 
114. ช่ือรายวิชา  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

1.1 รายงานกรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงขององค์กร 
115. ช่ือรายวิชา  สัมมนาการบัญชีการเงิน หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 

1.1 มาตรฐานรายงานทางการเงนิ มาตรฐานการบญัชีที่ใช้ในปัจจุบันและอนาคต มาตรฐานใหม ่
116. ช่ือรายวิชา  หลักการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1.1 การจัดทำงบการเงิน 
117. ช่ือรายวิชา  การบัญชีและการเงินเบื้องต้นสำหรับการจัดการท่องเที่ยว หลกัสูตรบญัชีบัณฑิต 

1.1 รายงานการจัดทำทัวร ์
118. ช่ือรายวิชา  การภาษีอากร 1 หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

1.1 การนำเสนอการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
119. ช่ือรายวิชา  หลักการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

1.1 การจัดทำงบการเงิน 
120. ช่ือรายวิชา  การบัญชีช้ันต้น 2 หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 

1.1 การศึกษางบประมาณการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม One Day One Trip 
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121. ช่ือรายวิชา  การบัญชีต้นทุน 2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1.1 ผลิตภัณฑ์สินค้าสู่ Start Up 

122. ช่ือรายวิชา  โปรแกรมสำเรจ็รปูเพื่องานบญัชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1.1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเรจ็รปูทางการบญัชี 

123. ช่ือรายวิชา  การวางระบบบญัชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1.1 การจำลองธุรกจิและสร้างเอกสารทางการบัญชี (Simulation to accounting) 

124. ช่ือรายวิชา  สหกิจศึกษาวิชาชีพบัญชี หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต 
1.1 การแก้ไขปญัหาการปฏิบัติงานทางบญัชีของสถานประกอบการด้วยงานวิจัย 

125. ช่ือรายวิชา  หลักการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1.1 การจัดทำงบการเงิน 

126. ช่ือรายวิชา  การบัญชีเพื่อการจัดการ หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 
1.1 การวางแผนการทำธุรกจิเจ้าของคนเดียว 

127. ช่ือรายวิชา  การสอบบัญชี หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
1.1 หน้ารายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกจิการที่ตรวจสอบ 

128. ช่ือรายวิชา  การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงองค์กร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1.1 รายงานกรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

129. ช่ือรายวิชา  สหกิจศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 แอปพลิเคช่ันบนมือถือ 

130. ช่ือรายวิชา การเขียนโปรแกรมสำหรับธุรกจิดิจทิัล สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 ระบบสารสนเทศท่องเที่ยวและสินค้าโอทอป 

131. ช่ือรายวิชา การพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 BMC Model for Community Enterprises 

132. ช่ือรายวิชา การสร้างแบรนด์ดิจทิัล สาขาวิชาธุรกิจดจิทิัล 
1.1 Digital Content และการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ 

133. ช่ือรายวิชา การโฆษณาออนไลน์ สาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล 
1.1 สื่อโฆษณาดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ และการลงโฆษณาแบบมีและไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านสื่อดิจทิัล 

134. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล 
1.1 แผนธุรกิจ สื่อประชาสัมพันธ์ และนำเสนอผ่านการตัดตอ่วิดีโอคริป 

135. ช่ือรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 แผนธุรกิจด้วย BMC Model 

136. ช่ือรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัธุรกจิดิจิทลั สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 สายคล้องแมสก ์
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1.2 เกมออนไลน ์
1.3 ครีมบำรงุผิว 

137. ช่ือรายวิชา การวิจัยและวิเคราะห์ธุรกิจดจิิทลั สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 การประเมินเฟสบุค แฟนเพจ ไข่เค็มบ้านอินอนสุรณ์ 

138. ช่ือรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการดิจทิัลและสร้างธุรกจิใหม่ สาขาวิชาธุรกิจดจิิทลั 
1.1 เฟสบุ้คแฟนเพจ ไข่เค็มบ้านอินอนสุรณ์ 

139. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบัการท่องเที่ยว สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 Fud fid for food 

- Coffsong coffee & hostel 
- Groovin together 
Paradise  
Quality 
Hotel 

140. ช่ือรายวิชา สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 การพฒันาเฟสบุ้ค แฟนเพจ ไข่เค็มบ้านอินอนสุรณ์ 
1.2 การพฒันาเนือ้หาดิจิทลัเพื่อการโฆษณาในเฟสบุ้คแฟนเพจ ไข่เค็มบ้านอินอนสุรณ์ 

141. ช่ือรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 โปสเตอร ์
1.2 แผ่นพบั 

142. ช่ือรายวิชา การจัดการฐานข้อมลูดิจิทลั สาขาวิชาธุรกจิดิจิทลั 
1.1 ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมลูต่าง ๆ 

143. ช่ือรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบเครือข่าย สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

144. ช่ือรายวิชา สัมมนาธุรกจิดิจทิัล สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 คลิปการจัดสมัมนา, รายงาน และคอนเทนต์หัวข้อสมัมนา 

145. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยสีำหรับธุรกิจดจิิทลั สาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล 
1.1 ช้ินงานจากการใช้โปรแกรมสำเรจ็รปู 

146. ช่ือรายวิชา การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 เว็บไซต ์

147. ช่ือรายวิชา การบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกจิดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 รายงานการวิเคราะหก์ารบรหิารจัดการด้านลูกค้าสมัพนัธ์ เพื่อนำเสนอแนวทางในการหาลกูค้าใหม่ 

การสร้างสัมพันธ์กบัลกูค้าปัจจุบัน รวมทั้งการทำให้ลกูค้ามีความเช่ือมั่นในแบรนด์ 
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148. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 Business disruption model 

149. ช่ือรายวิชา ความปลอดภัยของข้อมลูธุรกจิดิจิทลั สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 DBUS network policy 

150. ช่ือรายวิชา ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 personal Database Account Design 

151. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 ช้ินงานสหกจิศึกษา 

152. ช่ือรายวิชา เตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาธุรกิจดจิิทลั สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 BMC Modeling/ Business CANVAS Model 

153. ช่ือรายวิชา มัลติมีเดียสำหรับธุรกิจดจิิทลั สาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล 
1.1 Stream เกมที่ชอบ 
1.2 วิธีการแต่งหน้า 
1.3 ทำอะไรดีช่วงโควิด 
1.4 ล็อกดาวน์ ก๊อก ก๊อก ก๊อก 
1.5 ทำเองกินเองนกัเลงพอ 
1.6 เกมแกลง้เพือ่น 
1.7 ความสุขปลูกได ้
1.8 รีวิวร้านกาแฟ ปทุมธานี 
1.9 สุนัขพันธ์ุต่าง ๆ 
คำว่า “เพื่อน” 

154. ช่ือรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกจิ สาขาวิชาธุรกิจดิจิทลั 
1.1 โปสเตอร์ แผ่นพบั คลิปวิดีโอ 

155. ช่ือรายวิชา โครงสร้างข้อมลูและการจัดการเนื้อหาดิจทิัล สาขาวิชาธุรกิจดจิิทลั 
1.1 ระบบสารสนเทศจัดการฐานข้อมลูต่างๆ 

156. ช่ือรายวิชา การจัดการโซ่อปุทานสำหรับธุรกิจดจิิทลั สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
1.1 รายงาน, คลิปวิดีโอ 

157. ช่ือรายวิชา การวางแผน สรรหาและคัดเลือกทรพัยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 HRP 

158. ช่ือรายวิชา การบรหิารผลการปฏิบัติงาน สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 PM 

159. ช่ือรายวิชา การบรหิารแรงงานสมัพันธ์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
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1.1 บทวิเคราะห์ปัญหาแรงงาน 
160. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

1.1 โครงการสหกิจ 
161. ช่ือรายวิชา การวิจัยการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 2 สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 

บทความวิจัยและรายงานผลการวิจัย ดังนี ้
1.1 ปจัจัยขวัญกำลังใจ และปจัจัยบรรยากาศองค์กรทีส่ง่ผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน 

บริษัท พัฒนาอินเตอร์คูล จำกัด 
1.2 

ปัจจัยความรู้ในการทำงานและปจัจัยบุคลิกภาพที่สง่ผลต่อพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบั
ติงาน 

1.3 
ปัจจัยค่าตอบแทนและปจัจัยคุณภาพชีวิตในการทำงานที่สง่ผลต่อความจงรักภักดีของพนกังานบริษั
ทไดซิน จำกัด 

1.4 ปจัจัยแรงจงูใจและปจัจัยวัฒนธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อการจัดการฝกึอบรม 
1.5 ปจัจัยลักษณะงานและปจัจัยประสบการณ์ทำงานทีส่่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริษัท เอฟ 

เทค เอ็มเอฟจี                  (ไทยแลนด์) จำกัด 
1.6 ปจัจัยค่าตอบแทน และปจัจยัแรงจูงใจทีส่่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน บริษัทไทยมารจููน 

จำกัด 
1.7 ปจัจัยจูงใจ และปจัจัยวัฒนธรรมองค์การทีส่่งผลต่อสมรรถนะพนักงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 

จำกัด (มหาชน) 
1.8 ปจัจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยแรงจงูใจทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน 

บริษัทอเมริกันแสตนดาร์ด 
162. ช่ือรายวิชา สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

1.1 กรณีศึกษา การสรรหาทรพัยากรมนุษย์ 
1.2 กรณีศึกษา การบรหิารค่าตอบแทนพนักงาน 
1.3 กรณีศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
1.4 กรณีศึกษา การวางแผนทรัพยากรมนุษย ์
1.5 กรณีศึกษา แรงงานสมัพันธ์ 
1.6 กรณีศึกษา ประกันสังคม 
1.7 สัมมนา ในรูปแบบโต้วาที ประเด็น “ค่าตอบแทนภาครฐัดีกว่าภาคเอกชนจริงหรือไม่” 

163. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 องค์ความรูก้ารพฒันาบุคลิกภาพ และองค์ความรู้เทคนิคการใช้โปรแกรม Microsoft office 
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164. ช่ือรายวิชา การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 กองทุนประกันสังคม 
1.2 การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย 
1.3 วิธีใช้งานแอพพลิเคช่ันสำหรบัฝ่ายบุคคล 

165. ช่ือรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
1.1 สรุปผลการพฒันาบุคลิกภาพ 

166. ช่ือรายวิชา หลักการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 ครบเครื่องเรื่องบรหิารพอร์ต 
1.2 ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจปจัจัย พื้นฐาน 

167. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางการเงิน 1 สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
1.1 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากผักตบชวาเพือ่พัฒนาท้องถ่ิน 
1.2 แนวทางการจัดการขยะในชุมชนซอยวัดป่าฝ้าย ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทมุธานี 
1.3 การพฒันากลยุทธ์การแข่งขันสำหรบัผ้าทอพื้นเมืองชุมชนลาวครั่ง จ.ชัยนาท 
1.4 แนวทางการวางรายได้เสรมิแก่เกษตรกรผูป้ลกูไผ่เขียวอสีาน 
1.5 การยกระดบัหน่อไม้เขียวอีสานสู่ถุงซลีสุญญากาศ 

168. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
1.1 Stock Screening 
1.2 สร้างพอร์ตกองทุนรวมแบบ DIY 

169. ช่ือรายวิชา การบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 บัตรเครดิต 
1.2 บัญชีเงินฝาก 
1.3 ประกันชีวิต 
1.4 ประกันวินาศภัย 
1.5 สินเช่ือที่อยู่อาศัย 
1.6 ประกันภัยรถยนต ์

170. ช่ือรายวิชา การบรหิารการเงินส่วนบุคคล สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 การวางแผนการออมและการเกษียณอายุส่วนบุคคล กรณีศึกษา: 

ผู้ปกครองนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
171. ช่ือรายวิชา การเงินสำหรับภาคการเกษตร สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 

1.1 การลงทุนธุรกจิเกษตร กรณีศึกษา: นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
172. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางการเงิน 2 สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 

1.1 สินเช่ือ ค่าใช้จ่ายและความสามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ 

159



1.2 สินเช่ือ ต้นทุนและความสามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ 
1.3 เงินฝากและความ สามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ 
1.4 นโยบายทางการเงินและความสามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ 
1.5 สภาพคลอ่งและความสามารถการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ 

173. ช่ือรายวิชา สัมมนาปญัหาการเงิน สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 รปูแบบธุรกิจ เงินทุน ความสามารถการทำกำไรและความมั่นคงของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์               ในประเทศไทย 14 แห่งและธนาคารเฉพาะกจิ 6 แห่ง 
174. ช่ือรายวิชา การเงินธุรกิจ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

1.1 การจัดทำรายรบั-รายจ่ายส่วนบุคคล 
175. ช่ือรายวิชา การภาษีอากรธุรกจิ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 

1.1 จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร 
176. ช่ือรายวิชา การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

1.1 รายงานองค์กรและหน่วยงานการเงินระหว่างประเทศ จำนวน 8 เรื่อง 
177. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์ตราสารทุน สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 

1.1 รายงานตราสารทุนที่น่าลงทุน 5 เรื่อง 
178. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 

1.1 
นักศึกษาสามารถเรียนและสอบผ่านโปรแกรมออนไลน์ทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยได้ คนละ 4 เรื่อง 

179. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 รายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานระกอบการ 5 เรื่อง 

180. ช่ือรายวิชา นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแดดเดียว ออนทัวร ์
1.2 ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น N&F 
1.3 ผลิตภัณฑ์น้ำส้มคั้นสด 
1.4 ผลิตภัณฑ์แซนวิซโบราณ 

181. ช่ือรายวิชา การตลาดภูมิภาคอาเซียน สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 บทวิเคราะห์เศรษฐกิจและการเป็นผูป้ระกอบการของกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 11 ประเทศ 

182. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การตลาดสำหรบัผูป้ระกอบการ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 แผนธุรกิจยำแซบ่ 
1.2 แผนธุรกิจข้าวแต๋นทอดกรอบ 
1.3 แผนธุรกิจชานมเดลิเวอรี ่
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1.4 แผนธุรกิจร้านกล้วยฉาบ 
1.5 แผนธุรกิจหมูปิง้นมสด 

183. ช่ือรายวิชา การบรหิารตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
การนำเสนอหน้าช้ันเรียน และสรุปผล 
1.1 ตราสินค้าที่ประสบผลสำเร็จ 
1.2 บรรจุภัณฑ์ที่สร้างความน่าสนใจ สำหรบัตลาดในปจัจบุนั 

184. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 วิจัยเชิงปรมิาณ จำนวน 3 เรื่อง 
1.2 วิจัยเชิงคุณภาพ 3 เรื่อง 

185. ช่ือรายวิชา การบรหิารการตลาด สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1.1 สายคล้อง Mask 
1.2 หน้ากากผ้า 

186. ช่ือรายวิชา การวิจัยการตลาด 2 สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ปจัจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าจากกลุม่วิสาหกจิเกษตรปลอดภัยบ่านคลองห้า 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
187. ช่ือรายวิชา การสัมมนาทางการตลาด สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 

1.1 สัมมนาทางการตลาดในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการขายในยุค New Normal” 
188. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 

แผนการตลาด 
1.1 เนยกรอบ (Crispy Butter) 
1.2 Eat Cheese Pie 

189. ช่ือรายวิชา หลักการตลาด สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ผลิตภัณฑ์ดัชมิลล ์
1.2 ผลิตภัณฑ์บริษัทฟารม์เฮ้าส ์
1.3 ผลิตภัณฑ์บริษัทยูนิลเิวอร ์
1.4 ผลิตภัณฑ์บริษัทสหพัฒน ์

190. ช่ือรายวิชา การบรหิารการขาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1.1 สปาไทย 
1.2 Swensen 
1.3 Intanin Coffee 
1.4 บริษัทนำเที่ยว 

191. ช่ือรายวิชา การตลาดบริการ สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
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1.1 Grab Delivery 
1.2 สวนสยาม 
1.3 Amazon Café 
1.4 Car Care 

192. ช่ือรายวิชา การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 HRM  นักศึกษาฝกึวิเคราะห์กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

193. ช่ือรายวิชา การบรหิารแรงงานสมัพันธ์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 บทวิเคราะห์ปัญหาแรงงาน 

194. ช่ือรายวิชา การบรหิารความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำงาน สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 นักศึกษาได้ศึกษาถึงระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพชีวิต MS-QWL หรือ Management 

System of Quality of Work Life และวิเคราะห์ปญัหาการคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์การ 
195. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

1.1 โครงการสหกิจ 
196. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกจิ สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 

1.1 สื่อพัฒนาบุคลิกภาพ,โปรแกรมสำเรจ็รปูฯ จำนวน 4 เรื่อง 
197. ช่ือรายวิชา การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 

1.1 โมเดลการบริหารทรัพยากรมนุษย ์
198. ช่ือรายวิชา ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 

1.1 แผนการทำกจิกรรมการทำงานเป็นทมี 
1.2 กิจกรรมนันทนาการ 
1.3 องค์ความรู้ภาวะผู้นำ 

199. ช่ือรายวิชา การบรหิารงานฝกึอบรม สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
1.1 โครงการฝึกอบรมด้านการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 4 โครงการ 

200. ช่ือรายวิชา การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 สื่อเทคนิคคุณภาพ จำนวน 6 เรื่อง 

201. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมองค์การ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำกบัสมาชิก หรือผู้ใตบ้ังคับบัญชา 
1.2 การใช้อำนาจอย่างมจีริยธรรม และการใช้อำนาจอย่างไร้จริยธรรม 
1.3 กลยทุธ์การจัดการความขัดแย้งแบบแข่งขัน และกลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งแบบร่วมมือ 

202. ช่ือรายวิชา การวิจัยการบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 ปจัจัยทีม่ีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนกังานบริษัท ABC 
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1.2 แรงจูงใจและวัฒนธรรมองค์การทีส่่งผลตอ่สมรรถนะของพนักงานบริษัทผลิตภัณฑ์ ตราเพชร จำกัด 
(มหาชน) 

1.3 
การรบัรูก้ารจัดการความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานที่มีผลต่อพฤติกรรมในการทำงานของ
พนักงาน บริษัท ออโต้ บ๊อกซ์ จำกัด 

1.4 ปจัจัยทีส่่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบรษัิท Giffarine Skyline Laboratory and 
Healthcare 

1.5 การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 
วัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจในการทำงานที่มผีลตอ่ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระดบัปฏิบั
ติการบริษัทแหง่หนึง่ 

203. ช่ือรายวิชา การเงินธุรกิจ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 การวิเคราะหผ์ลประกอบการของธุรกจิ 

204. ช่ือรายวิชา การบรหิารความเสี่ยงทางการเงิน สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 บริหารความเสี่ยงด้วยออปช่ัน 

205. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์ตราสารหนี้และตราสารทุน สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 พอร์ตลงทุนจำลอง 

206. ช่ือรายวิชา การเงินธุรกิจ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 การติดตามฐานะทางการเงินธุรกจิทีจ่ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

207. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 การวิเคราะหร์ายงานทางการเงินของธุรกจิที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

208. ช่ือรายวิชา การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 แผนการเงินสำหรบัธุรกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง 

209. ช่ือรายวิชา การบรหิารธุรกิจ สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
1.1 การจัดทำรายงานบริษัททางธุรกจิที่น่าสนใจ จำนวน 5 เรื่อง 

210. ช่ือรายวิชา การเงินธุรกิจ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 การจัดทำรายรบั-รายจ่ายส่วนบุคคล 

211. ช่ือรายวิชา การภาษีอากรธุรกจิ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1.1 จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร 

212. ช่ือรายวิชา การบรหิารสินเช่ือ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 จัดทำรายงานการวิเคราะห์อุตสาหกรรมจำนวน 10 เรื่อง 

213. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1.1 รายงานที่เกี่ยวข้องกับสถานระกอบการ 8 เรื่อง 
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214. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ผลการสงัเกตพฤติกรรมการบริโภคที่ร้านคาเฟ่ จำนวน 8 ร้าน 

215. ช่ือรายวิชา การบรหิารช่องทางการจัดจำหน่าย สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ช่องทางการจัดจำหน่ายสมัยใหม ่
1.2 ช่องทางจัดจำหน่ายร้านค้าแบบดั้งเดิม 

216. ช่ือรายวิชา การตลาดระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบริหารธุรกจิ 
1.1 ผลิตภัณฑ์ทวีปยุโรป 2 เรื่อง 
1.2 ผลิตภัณฑ์ทวีปอเมรกิาเหนือ-ใต้ 1 เรื่อง 
1.3 ผลิตภัณฑ์ในทวีปออสเตรเลีย 1 เรื่อง 
1.4 ผลิตภัณฑ์ในเอเซีย 2 เรื่อง 

217. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์และนโยบายการตลาด สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
1.1 การสร้างทีม Work 
1.2 กลยทุธ์ในการดำเนินธุรกิจ 4P’s 
1.3 การนำเสนอผลงานด้วยวิธีการสร้างสรรค์ 
1.4 การสร้างกลยุทธ์ การบรหิารลูกค้าสมัพันธ์ CRM 
1.5 การถ่ายทอดองค์ความรู ้

218. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การตลาด สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
1.1 การสร้างทีม Work 
1.2 กลยทุธ์ในการดำเนินธุรกิจ 4P’s 
1.3 การนำเสนอผลงานด้วยวิธีการสร้างสรรค์ 
1.4 การสร้างกลยุทธ์ การบรหิารลูกค้าสมัพันธ์ CRM 
1.5 การถ่ายทอดองค์ความรู ้

219. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาบรหิารธุรกจิ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 วิจัยเชิงปรมิาณ จำนวน 2 เรื่อง 
1.2 วิจัยเชิงคุณภาพ 1 เรื่อง 
1.3 การเขียนแผนการตลาด  6 เรื่อง 

220. ช่ือรายวิชา การวิจัยการตลาด 1 สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ปจัจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อการบริโภคน้ำดื่มตราสิงหข์องนักศึกษาภาคปกติ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
1.2 ปจัจัยทีม่ีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลนผ์่านแอพพลิเคช่ัน Shopee 

ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 
221. ช่ือรายวิชา การวางแผนการตลาด สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 

แผนการตลาด 
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1.1 ปูอัดทอดกรอบ 
1.2 เมี่ยงซี้ดปาก 
1.3 กะหรี่พฟัไส้สงัขยา 

222. ช่ือรายวิชา การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 Café Amazon 
1.2 ผงซักฟอกบรสี 
1.3 น้ำยาล้างจานไลปอนเอฟ 
1.4 นมโฟร์โมส 

223. ช่ือรายวิชา การตลาดเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อม สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 ธนาคารกรงุไทย 
1.2 บริษัท ปตท. 
1.3 บริษัท เอไอเอส 
1.4 น้ำตาลมิตรผล 

224. ช่ือรายวิชา การตลาดชุมชน สาขาวิชาการบรหิารธุรกจิ 
1.1 น้ำผึ้งโพรงบงัฟิก 
1.2 ข้าวหอมปทุมน้าสมหมาย 
1.3 ผักปลอดสารอินทรีย ์
1.4 กระยาสารทพันป ี

225. ช่ือรายวิชา กฎหมายธุรกิจ สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
1.1 รายงานกรณีศึกษาทางกฎหมาย 

226. ช่ือรายวิชา สัมมนาปญัหาทางเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 เล่มรายงาน 

227. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์งบการเงิน สาขาวิชาเศรษฐสาสตร ์
1.1 ผลการวิเคราะห์งบการเงินจากงบจริง 

228. ช่ือรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 ผลการวิเคราะห์ปญัหาและแก้ปญัหาทางเศรษฐกิจด้วยเกมส์ 

229. ช่ือรายวิชา การวางแผนทางธุรกจิ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 การพยากรณ์และวางแผนงานด้วยผลจากการพยากรณ์ 

230. ช่ือรายวิชา การพยากรณ์ทางการเงิน สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 การพยากรณ์และวางแผนงานด้วยผลจากการพยากรณ์ 

231. ช่ือรายวิชา รู้เท่าทันสื่อ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 รายงาน 3 ฉบับ 
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232. ช่ือรายวิชา การเตรียมฝกึสหกจิศึกษา สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 ฝึกสหกิจศึกษา 

233. ช่ือรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 ใบงานวัดระดับการเรียนรูเ้พื่อความเข้าใจ 

234. ช่ือรายวิชา เศรษฐศาสตรม์หภาค 2 สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 รายงายผลการวิเคราะห ์

235. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 ใบงานวัดระดับการเรียนรูเ้พื่อความเข้าใจ 

236. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมผู้บริโภคดิจิทลั สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 รายงานการขายออนไลน์จริง 3 กลุ่ม 

237. ช่ือรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 ใบงานวัดระดับการเรียนรูเ้พื่อความเข้าใจ 

238. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 สถานประกอบการรปูแบบสถาบันการเงิน 

239. ช่ือรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร ์
1.1 ผลการวิเคราะห์ปญัหาและแก้ปญัหาทางเศรษฐกิจด้วยเกมส์ 

240. ช่ือรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สาขาวิชาเศรษฐสาสตร์ 
1.1 ผลการวิเคราะห์ปญัหาและแก้ปญัหาทางเศรษฐกิจด้วยเกมส์ 

241. ช่ือรายวิชา การจัดการต่างวัฒนธรรม  สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
1.1 ชวนกัน-ช่วยกัน สร้างความดีเพื่อแผ่นดินไทย ตามรอยเท้าพ่อ 

242. ช่ือรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 การเรียนรู้เชิงกลยทุธ์ 

243. ช่ือรายวิชา การบริหารการผลิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 นักศึกษาได้วิเคราะหป์ัญหาต่างๆ และตัดสินใจเลือกทางเลอืกทีเ่หมาะสม เกี่ยวกับการผลิต เช่น 

การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผงัโรงงาน การสัง่ซื้อวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต 
244. ช่ือรายวิชา การจัดการต่างวัฒนธรรม สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 

1.1 ชวนกัน – ช่วยกัน สร้างความดีเพื่อแผ่นดินไทย ตามรอยเท้าพ่อ 
245. ช่ือรายวิชา การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 การจัดการความรู้สู่นวัตกรรม 
246. ช่ือรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 กรณีศึกษาประจำวิชา “การวางแผนเชิงกลยุทธ์ True Visions” 
247. ช่ือรายวิชา การจัดการคุณภาพ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 

166



1.1 องค์ความรูก้ารจัดการคุณภาพ 
248. ช่ือรายวิชา การเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษาสามารถเขียน Model Canvas 
249. ช่ือรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

1.1 นักศึกษานำเสนอเล่มรายงานสรปุการฝึกประสบการณ์ 
กรรมการหลักสูตรสัมภาษณ์และนักศึกษาต้องผ่านความเหน็ชอบจากกรรมการหลักสูตร 
Corporate Report 

250. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกจิขนาดย่อม สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 การจัดทำแผนธุรกจิ 

251. ช่ือรายวิชา การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 จัดทำรายงานเกี่ยวกับกรณีศึกษาการวิเคราะห์ธุรกจิเปรยีบเทียบ 

252. ช่ือรายวิชา การออกแบบและการเลอืกทำเลที่ตั้งร้านค้า สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 จัดทำรายงานเกี่ยวกับการออกแบบและเลือกทำเลที่ตัง้ของธุรกิจ 

253. ช่ือรายวิชา การจัดการต่างวัฒนธรรม สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
1.1 กรณีศึกษาประจำวิชา เรื่องวัฒนธรรมองค์กรของธุรกิจต่าง ๆ 

254. ช่ือรายวิชา การประกอบธุรกจิชุมชน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 

กรณีศึกษาและรายงานศึกษารปูแบบการจัดต้ังธุรกิจในชุมชนและศึกษาปัญหาต่างๆเพื่อหาแนวทาง
แก้ไข 

255. ช่ือรายวิชา การบรหิารสำนักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 นักศึกษาออกแบบการจัดการพื้นที่ภายในสำนักงาน 

256. ช่ือรายวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
1.1 

การวิเคราะหผ์ลกระทบด้านนโยบายการทำธุรกิจระหว่างประเทศสบืเนือ่งการเปลี่ยนแปลงประธาน
าธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.2 การทำธุรกจิระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกากับประเทศจนี 
1.3 การทำธุรกจิระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกากับประเทศบรูไน 
1.4 การทำธุรกจิระหว่างประเทศสหรฐัอเมริกากับประเทศญี่ปุ่น 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น  102  และมีรายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์จำนวน  
27  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.47 
1. ช่ือรายวิชา หลักสาธารณสุข หลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์  

1.1 นักศึกษารู้ถึงหลักการและขอบเขตงานของสาธารณสุข 
2. ช่ือรายวิชา การสื่อสารและการประชาสมัพันธ์ทางสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 คู่มือออนไลน์ (e-book) เกี่ยวกบัสุขภาพ 
3. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 ปจัจัยทีม่ีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรไทยช่วงสถานการณ์ Covid-19 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี 

1.2 ปจัจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏไวลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.3 
พฤติกรรมการป้องกันและการรับรู้ความสี่ยงตอ่การเกิดกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมในช่วงการระบา
ดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

1.4 ปจัจัยแรงจงูใจในการปอ้งกันโรคที่มผีลต่อการรบับริการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.5 ช่ือผลงาน ปจัจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพการนอนหลับของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.6 
ผลของโปรแกรมสง่เสรมิการรบัรู้ความสามารถของตนเองตอ่พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโ
คโรนา 2019                  ในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแหง่หนึง่ 
จังหวัดปทุมธานีนางสาวสุภัสสร ชินนะหง 

1.7 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปอ้งกันตนเองจากการติดเช้ือไวรสัโควิด-19 
โดยประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ของนักศึกษาทีเ่รียนออนไลนจ์ากบ้าน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึง่ 

1.8 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการจัดการขยะติดเช้ือ 
ประเภทหน้ากากอนามัยในสถานการณ์ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.9 ปจัจัยทีม่ีอิทธิพลต่อความเครียดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
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1.10 
การวิเคราะห์ความรู้พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่ให้พลงังานสงูและการจัดการภาวะโภชนาก
ารที่มผีลตอ่ระดบัช้ันปีในนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.11 
การประเมินผลการฟื้นฟสูภาพผิวด้วยโลช่ันทีม่ีส่วนประกอบของสารสกัดเห็ดหลินจือในกลุ่มผู้สงูอ
ายุ อำเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

1.12 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดว่นในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสต
ร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

1.13 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบัการใช้สมุนไพรของผูป้่วยเบาหวานชนิดที่2 
ในตำบลวิหารแดงอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบรุ ี

1.14 ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.15 
ผลของโปรแกรมการสง่เสรมิความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับแอปพลเิคช่ันไลน์ในการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง 

1.16 ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบรโิภคขนมขบเค้ียวของวัยรุ่นในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ 
ตำบลนาทราย อำเภอพิบลูยร์ักษ์ จังหวัดอุดรธานี 

1.17 
ผลของโปรแกรมการให้ความรู้และทัศนคติต่อการจัดการขยะมูลฝอยในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอ
นต้น โรงเรียนแหง่หนึ่ง จังหวัดปราจีนบรุี 

1.18 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรม 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนวัยทำงานในชุมชนแห่งหนึ่ง 

1.19 
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการออกกำลังกายขาด้วยไม้กระดานของผูสู้งอายุในชุมชนชนบทของไท
ย: การศึกษาเชิงกึง่ทดลอง 

1.20 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกบัการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 
ของนักศึกษาช้ันปีที่4คณะสาธารณสุขศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูป
ถัมภ์: การศึกษาแบบกึง่ทดลอง 

1.21 ปัจจัยทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมทีม่ีอิทธิพลต่อการระบาดของโรคไข้เลอืดออก ในจงัหวัดปทุมธานี 
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1.22 
พฤติกรรมสง่เสรมิสุขภาพของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอเิลก็ทรอนิกส์แห่งหนึ่งใ
นจังหวัดปทุมธานี 

1.23 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-
19กับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

4. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
1.1 ในการพฒันาด้านสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ นักศึกษา 3-4 คน ต่อ 1 โครงการวิจัย 

5. ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
1.1 แบบเรียนด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ในการควบคุมและปอ้งกันโรค 

แบบออนไลน์มีประกาศนียบัตรอัตโนมัติสง่ทางอีเมล ์
6. ช่ือรายวิชา เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 คลิปวิดีโอการให้คำแนะนำกลุม่ยาสามญัประจำบ้าน 
7. ช่ือรายวิชา ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 คลิปวิดีโอแนะนำควาทนอบรูเ้ฉพาะโรคหรือภาวะสุขภาพ 
8. ช่ือรายวิชา พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 รายงานพร้อมทำนำเสนอหน้าช้ันเรียน และมีการนำความรู้ที่ได้รบัไปใช้กับชีวติประจำวัน 
9. ช่ือรายวิชา หลักการและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 นักศึกสามารถจำลองสถานการณ์การจัดอบรม และการประชุมได้จริง 
10. ช่ือรายวิชา การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขภาพในชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 การเขียนโครงการแก้ไขปญัหาสาธารณสุขในชุมชน 
11. ช่ือรายวิชา ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสขุศาสตร์ 

1.1 คลิปวีดิโอออนไลน์ 66 Key message 
12. ช่ือรายวิชา หลักการควบคุมโรค หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 

1.1 สื่อความรู้เรื่องภูมิคุ้มกันโรค 
13. ช่ือรายวิชาการสัมมนาทางการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 

1.1 นักศึกษาจัดการสมัมนาตามกระบวนการของการสัมมนาได้ 
14. ช่ือรายวิชาการส่งเสริมสุขภาพในผู้สงูอายุ หลกัสูตรการจัดการสถานพยาบาล 

1.1 Infographic สง่เสรมิสุขภาพผูสู้งอายุ 
15. ช่ือรายวิชาการเงินการคลัง และพัสดุในสถานพยาบาล หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 

1.1 Infographic การแนะนำกองทุนและระบบประกันสุขภาพ 
16. ช่ือรายวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ หลกัสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
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1.1 Banner poster video 
ประชาสมัพันธ์การส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายการประชาสัมพันธ์คลินิก 

17. ช่ือรายวิชาการใหร้หสัโรคและหัตถการ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
1.1 คู่มือรหสั ICD-10 ที่พบบ่อยในสถานสถานพยาบาล 

18. ช่ือรายวิชาศัพท์ทางการแพทย์ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
1.1 คู่มือศัพทท์างการแพทย์ทีพ่บบ่อยในสถานพยาบาล 

19. ช่ือรายวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสขุศาสตร์ 
1.1 คลิปวิดิโอโครงการให้โภชนศึกษา 

20. ช่ือรายวิชากฎหมายสิง่แวดล้อมและสาธารณสุข หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
1.1 นักศึกษาจัดทำรายงานและนำเสนอการใช้ข้อกฎหมายทางสิง่แวดล้อม 

ในการจัดการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในปัจจุบันได ้
21. ช่ือรายวิชาการจัดการสุขภาพในชุมชนหลักสูตรโภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร 

1.1 นักศึกษามจีัดทำโครงการตามกระบวนการที่ได้เรียนมา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน 
22. ช่ือรายวิชาหลกัการพิษวิทยาสิ่งแวดลอ้ม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.1 นักศึกษาสามารถใช้หลกัการพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมได้ 
23. ช่ือรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการน้ำเสีย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.1 มีกระบวนการศึกษาดูงานเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการน้ำเสียเสมือนจรงิ 
24. ช่ือรายวิชาพื้นฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.1 มีกระบวนการศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
ทำให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถถ่ายทอดขอบเขตงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้มได้ 

25. ช่ือรายวิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

1.1 นักศึกษาสามารถจัดทำรายงานและเข้าใจในกระบวนการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมได้ 
26. ช่ือรายวิชาการจัดการมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.1 นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงาน และนำความรู้มาประยุกต์กบัช้ันเรียน 
พร้อมทำรายงานนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

27. ช่ือรายวิชาสหกิจศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และการจัดการสถานพยาบาล 
1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้ การดูแลข้อเข่าด้วยขวดน้ำพยุงเข่า 
1.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายในผู้ทีม่ีภาวะอ้วน ด้วยเครื่องออกกำลังกาย 

“ซิทอัพลดพงุ” หมูบ่้านไทยสมบรูณ์ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
1.3 โครงการ ลดเสี่ยง ลดโรค ลดความดันโลหิตสูงของผู้ป่วยในมิตรไมตรีคลินกิเวชกรรม 

สาขาเทพกุญชร หมู่ที่ 14 ตำบลคลองหนึง่ จังหวัดปทมุธานี 
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1.4 โครงการจัดกจิกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผูป้่วยโรคความดันโลหิตสงู 
1.5 โครงการ...เดินได้ เดินดี... 
1.6 โครงการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่เสี่ยงเบาหวาน 
1.7 โครงการส่งเสริมการดูแลตนเองของผูป้่วยภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยหลัก 3ร3ล 
1.8 โครงการ สมุดบันทึก พิชิตโรคไต 
1.9 โครงการรูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
1.10 โครงการส่งเสริมความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนานวัตกรรมธูปสมุนไพรพื้นบ้านไล่ยุง 

เพื่อลดอัตราอบุัติการณ์   ของโรคไข้เลือดออก ในหมู่ 6 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ปี 2564 

1.11 โครงการลดระดบัสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง หมูท่ี่ 7 บ้านหนองบัว 
ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

1.12 โครงการส่งเสริมความรูพ้ฤติกรรมการป้องกันเช้ือไวรัสโควิด 19 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองห้า 
อำเภอคลองหลวง                        จังหวัดปทุมธานี 

1.13 โครงการใช้ให้คุ้ม แยกใหเ้ป็น ทิง้ให้ถูกชุมชนร่วมใจพฒันา หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย 
อำเภอบางปะอิน                    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.14 โครงการปั้นปูนแดงด้วยพลังสมุนไพร พิชิตยุงร้าย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุ หมู่ 16 ตำบลคลองสี่ 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสี่ หมู่ 13 

1.15 โครงการใช้ให้คุ้ม แยกใหเ้ป็น ทิง้ให้ถูกชุมชนร่วมใจพฒันา หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงรากน้อย 
อำเภอบางปะอิน                      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.16 โครงการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ลดเสี่ยง ลดความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุม่เสี่ยง 
บ้านหนองน้ำใส หมูท่ี่ 3                  ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

1.17 โครงการจัดกิจกรรมการปอ้งกันโรคมือเท้าปากในผูป้กครองศูนย์พฒันาเด็กเล็กตำบลบ้านใหม่ 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.18 
โครงการสง่เสรมิความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานใน
ชุมชนบ้านเอื้ออาทร หมูท่ี่ 4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทมุธานี ปี 2564 

1.19 โครงการเสริมสร้างความรู้และสง่เสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงบ้านงิ้ว 
หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จงัหวัดปทมุธานี 

1.20 โครงการสามัคคีรวมใจ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ประจำปี 2564 ณ บ้านสามัคคี หมู่ 4 
ต.บึงคอไห อ.ลำลกูกา            จ.ปทุมธานี 

1.21 โครงการเพิ่มพื้นที่สเีขียวให้กับชาวบ้านในชุมชนจินดาสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
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1.22 โครงการชุมชนบ้านต้นโพธ์ิร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพนัธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลอืดออก 
บ้านต้นโพธ์ิ หมู่ 4 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จงัหวัดปทุมธานี 

1.23 โครงการรณรงค์ควบคุมและปอ้งกันโรคไข้เลอืดออกในชาวบ้านท้ายดง หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระบอื 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2564 

1.24 โครงการวไลยอลงกรณ์คลินกิเวชกรรมป้องกันลดการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

1.25 โครงการไขเลือดออกปองกันได ดวยเทียนหอมสมุนไพรไลยุง จากกระบอกไมไผ หมูที่ 1 
บานโนนหมากเค็ง ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร  จ.สระแกว ประจำป 2564 
นวัตกรรมสมุนไพรต้านภัยชิคุนกุนยา หมู่ 3 บ้านโคกแซร์ออ                   ปี 2563 
ในชุมชนบ้านโคกแซร์ออ หมู่ที่ 3 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนา 

1.26 โครงการชุมชนโรงหมู สู้ความดันโลหิตสูง 
1.27 โครงการการสง่เสรมิพฤติกรรมสุขภาพต้านการเกิดสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด 

ชุมชนบ้านสันติสุข หมู่ 7                       ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี” 
1.28 

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและการใช้นวัตกรรมทางเท้าใ
นผู้ป่วยโรคเบาหวานหมู่ 8 บ้านคลองทราย 

1.29 โครงการ นวัตกรรมปอ๊บอพัยืดชีวิต 
1.30 โครงการให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน บ้านภักดีแผน่ดิน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมากฝ้าย 

อำเภอวัฒนานคร จงัหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2564 การพัฒนาแอพพลเิคช่ัน 
เพื่อใช้ในระบบการตรวจสอบพัสดุ–เวชภัณฑ์ทางการแพทย์                          ของศูนย์หัวใจ 

1.31 โครงการพฒันาระบบจองห้องประชุมออนไลน์โรงพยาบาลคลองหลวง 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 116 และมีรายวิชาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
จำนวน 114 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 98.27 
1. ช่ือรายวิชา การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1 การควบคุมจราจรทางอากาศจาก Clip VDO 
2. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรบัธุรกจิการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1 รายงานการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรธุรกจิการบิน 
3. ช่ือรายวิชา จุดสมดลุการกระจายน้ำหนักบรรทุก  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1 ติดบัตรคำคำศัพท์ + ทำคู่มอืประกอบการสอน 
4. ช่ือรายวิชา ภูมิศาสตร์โลกและคำศัพท์ด้านการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

1.1 ติดบัตรคำคำศัพท์ + ทำคู่มอืประกอบการสอน 
5. ช่ือรายวิชา การวิจัยสำหรบัธุรกจิการบิน สาขาวิชาการจดัการธุรกจิการบิน 

1.1 The impact of coronavirus (Covid-19) on the aviation Thailand 
1.2 How Thailand Airasia Dealing with the coronavirus (Covid-19) outbreak 
1.3 The impact of Covid-19 that shut many store down case of the outside terminal 

area at Donmueng International Airport 
1.4 The impact of Covid-19 on retail stores of the outside terminal area at Donmueng 

International Airport 
1.5 Factors influencing cargo airlines’choice of airport: the study of Thailand 

6. ช่ือรายวิชา กรณีศึกษาปัญหาพิเศษในธุรกจิการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
1.1 THE IMPACTS OF COVID-19 OUTBREAK ON AIR ASIA  
1.2 THE CHANGES OF THAILAND’S AIR REGURATIONS FROM THE COVID-19 OUTBREAK 
1.3 The Affect of Covid-19 to Suvarnabhumi International Airport 

7. ช่ือรายวิชา ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการในธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
1.1 ผลงานนักศึกษา VDO clip for Good Service and Bad Service  

8. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกจิศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 Resume & Cover letter Preparation/ Grooming & Professional Development 

9. ช่ือรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการจัดการธุรกจิการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 รายงาน Air Navigation Aids Service จำนวน 7 เล่ม 

10. ช่ือรายวิชา การตลาดสำหรับธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 รายงาน SWOT analysis of Airline Industry 

11. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกจิการบินข้ันสงู สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
1.1 บทความวิชาการ 1 เรื่อง WHAY NOOKSCOOT COLLAPSES AFTER COVID-19 OUTBREAK 
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12. ช่ือรายวิชา การจัดการลกูค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจการบนิ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
1.1 กรณีศึกษาธุรกจิทีท่ำเกี่ยวกบักระบวน Customer Relationship Management 

13. ช่ือรายวิชา การจัดการการบริการบนเครื่องบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 การสาธิตความปลอดภัยบนเครือ่งบินและการจัดการบรกิารบนเครื่องบิน 

14. ช่ือรายวิชา การจัดการการบริการภาคพื้น สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 งานนำเสนอหัวข้อ  - DGRs 

15. ช่ือรายวิชา การปฏิบัติการและการจัดการสนามบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 งานนำเสนอหัวข้อ What is the airport in your imagine? 

16. ช่ือรายวิชา การปฏิบัติการและการจัดการบัตรโดยสาร สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 ใบประกาศนียบัตร Amadeus Basic Reservation 

17. ช่ือรายวิชา การจัดการเชิงกลยทุธ์สำหรับธุรกิจการบิน สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 งานนำเสนอหัวข้อ PROJECT INPLEMENTATION IN AVIATION INDUSTRY 

18. ช่ือรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกบั บุคลกิภาพที่พึงประสงค์ของผู้ใหบ้รกิาร 

19. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
ธุรกิจ Start up - จำนวน 6 ธุรกิจ 
1.1 ธุรกจิ Start up - SNS shoes รองเท้านวัตกรรมคูเ่ดียวสามารถเปลี่ยนส้นได้ทกุระดบั 
1.2 ธุรกจิ Start up - Jelly Bee อาหารเสริมจากสมุนไพรสำหรับคนนอนหลบัยาก 
1.3 ธุรกจิ Start up - Wow Wow Wow เครื่องกรองน้ำขนาดพกพาสำหรบันักเดินป่า 
1.4 ธุรกจิ Start up - Power Bank ชาร์ทแบตผ่านบลูทูธ 
1.5 ธุรกจิ Start up - 2 in 1 Brush แปรงสฟีันและยาสีฟันภายในอันเดียว 
1.6 ธุรกจิ Start up - P Sleeping Mask ทำจากสมุนไพรสำหรับผิวแพ้ง่าย 

20. ช่ือรายวิชา  จิตวิทยาการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
1.1 กระบวนการการบริการบนเครื่องบินโดยใช้หลักจิตวิทยาการบริการใน Social class 

21. ช่ือรายวิชา  ภาษาจีนเพื่อการบิน 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1 แผ่นบัตรคำ 

22. ช่ือรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการบิน 2  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
1.1 แผ่นบัตรคำ 

23. ช่ือรายวิชา การจัดการไมซ์ สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 
1.1 ผลงานนักศึกษารูปแบบการจัดงานนิทรรศการ 

เรื่องความท้าทายและโอกาสของธุรกิจบรกิารในช่วงวิกฤต Covid19 ณ อาคารบริการฯ วันที่ 21 
ตุลาคม 2563 
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24. ช่ือรายวิชา  Accounting and Finance for Hospitality and Hotel 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 โครงงานการทำบญัชีและจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับธุรกจิโรงแรม จำนวน 3 ช้ินงาน 
25. ช่ือรายวิชา การสัมมนาการบริการและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 

1.1 ผลงานการวางแผน ออกแบบ และจัดงานในรูปแบบงานสัมมนา ในหัวข้อ “The Challenge and 
Opportunity of Hospitality Industry in Covid-19 
เรื่องความท้าทายและโอกาสของธุรกิจบรกิารในช่วงวิกฤต Covid19 ณ อาคารบริการฯ วันที่ 21 
ตุลาคม 2563 จำนวน 1 ผลงาน 

26. ช่ือรายวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่อุตสาหกรรมบรกิาร สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
1.1 วีดีโอนำเสนอการปรับบุคลิกภาพของนกัศึกษาแต่ละคน โดยนำเสนอภาพ ก่อนและหลัง 

การปรับบุคลิกภาพโดยการแต่งหน้าทำผม และแนะนำตนเอง ของนักศึกษา จำนวน 16 ผลงาน 
27. ช่ือรายวิชา  การจัดซื้อสำหรับธุรกิจการโรงแรมและภัตตาคาร 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 ผลงานรายงานและการนำเสนอการจัดซื้อ สำหรับการเปิดโรงแรม คาเฟ่ต์ ร้านอาหาร 
ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องรวบรวมรายละเอียดและราคา ของ supplier สินค้าละ 3 
แหล่งที่มา เพือ่เปรียบเทียบการสัง่ซื้อทีเ่หมาะสม                   จำนวน 3 เล่ม 

28. ช่ือรายวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจบรกิารและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 ผลงานรายงานและการนำเสนอ ในหัวข้อ 
การวิเคราะห์การดำเนินธุรกจิและการให้บริการของโรงแรม ในสถานการณ์ covid-19 
อ้างอิงจางการดูงานทัศนศึกษา ณ โรงแรมดุสิตธานี  หัวหิน จำนวน 16 เล่ม 

29. ช่ือรายวิชา  เทคโนโลยสีารสนเทศสำหรับการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 ผลงานนักศึกษาโครงการวิเคราะหผ์ลกระทบ Covid-19 
กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจโรงแรม 2 ช้ินงาน โดยนำเสนอในรูปแบบ 
Presentation หน้าช้ันเรียนก่อนสัปดาห์สอบปลายภาค วันที่ 6 ตุลาคม 2563 
(ผลกระทบเกี่ยวกบัNight Club/ ผลกระทบกบัโรงแรม/ ผลกระทบกบัการบิน/ 
ผลกระทบกบัร้านอาหาร/ ผลกระทบการบริการทางการแพทย์) 

30. ช่ือรายวิชา การตลาดและการขายสำหรับการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 ผลงานนักศึกษารูปแบบการคิดและออกแบบผลิตภัณฑค์นละ 1 ช้ินงาน 
พร้อมนำเสนอในรูปแบบPresentation                         
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หน้าช้ันเรียนกอ่นสปัดาหส์อบปลายภาค วันที่ 6 ตุลาคม 2563  
พร้อมเลม่รายงานและโชว์สินค้าเพื่อนำเสนอขาย                  เช่น เสื้อผ้า สรอ้ยลูกปัด 
คุกกี้โฮมเมด อุปกรณ์เครื่องเขียน กระเป๋าแฟช่ัน ขนมจีนเสน้สด 

31. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกจิการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 
ผลงานนักศึกษารปูแบบจำลองบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆของแตล่ะแผนกในธุรกิจการบริกา
รและการโรงแรม เน้นทกัษะการพูดและการฟัง 2.ป้ายใบ้คำศัพท์ในธุรกิจโรงแรมพร้อมเลม่รายงาน 
1 เล่ม 

32. ช่ือรายวิชา จิตวิทยาการบริการสำหรบับุคลากรวิชาชีพการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 
ผลงานนักศึกษารปูแบบการคิดและออกแบบสถานการณ์บทบาทจำลองการบริการที่ดีและการบริก
ารที่ไม่ดีกลุ่มละ 1 ช้ินงาน ทั้งหมด 2 ช้ินงาน พร้อมนำเสนอในรูปแบบClip VDO 
พร้อมเลม่รายงานในช้ันเรียน วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 

33. ช่ือรายวิชา  การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 นักศึกษาผ่านการทดสอบเรือ่งการจัดโต๊ะอาหารตะวันตกแบบเป็นทางการ 
และทำเล่มรายงานด้านการจัดการและการบรกิารอาหารและเครื่องดื่มในหัวข้อ Michelin Stars 1 
ช้ินงาน 

34. ช่ือรายวิชา  การดำเนินงานธุรกจินำเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
1.1 

ผลงานนักศึกษาทีจ่ัดทำเป็นโมเดลสำหรับใช้ประกอบการนำเสนอหน้าช้ันเรียนในประเด็นสำคัญขอ
งการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 1 ช้ินงาน 

35. ช่ือรายวิชา  การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการบรกิารและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 ผลงานนักศึกษานำเสนอความแตกต่างของการสมัครงานในโรงแรมระดับ 5 ดาว และระดับ 1-2 
ดาว พร้อมจัดทำเลม่รายงาน 1 ช้ินงาน 

36. ช่ือรายวิชา  การจัดการภัตตาคาร สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
1.1 ผลงานนักศึกษาในรูปแบบการนำเสนอกลุ่มหน้าช้ันเรียนสำหรับรายวิชาการจัดการภัตตาคาร 1 

ช้ินงาน และจัดทำโมเดลรปูแบบภัตตาคารจำลอง 1 ช้ินงาน 
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37. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับแผนกต้อนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 
ผลงานนักศึกษาออกแบบสถานการณ์บทบาทจำลองการเข้าใช้บริการและการบริการของพนักงานแ
ผนกต้อนรับ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร นำเสนอในรปูแบบ Clip VDO 

38. ช่ือรายวิชา การจัดการสปา สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 
1.1 ผลงานนักศึกษานำเสนอสปาของตนเอง โดยให้นักศึกษาทำเป็นรูปเลม่รายงาน 

กำหนดรปูแบบการตกแตง่ โครงสร้างองค์ แผนการตลาดโดยใช้หลัก 15 P’s จัดทำ presentation 
และนำเสนอหน้าช้ันเรียน 

39. ช่ือรายวิชา ลักษณะและพฤติกรรมนักทอ่งเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 
1.1 ผลงานนักศึกษารูปแบบการสมัภาษณ์นักท่องเที่ยว 

นักศึกษาได้ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวในแหล่งทอ่งเที่ยว 2 แห่ง ได้แก่ 
ตลาดนัดและสวนสาธารณะจตุจักร และวัดในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอในรูปแบบ Clip 
VDO สัมภาษณ์ 

40. ช่ือรายวิชา จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 ผลงานนักศึกษาออกแบบสถานการณ์บทบาทจำลอง 
สถานการณ์ที่ควรทำและไม่ควรทำของพนักงานบริการในโรงแรม นำเสนอในรปูแบบ Clip VDO 

41. ช่ือรายวิชา การตลาดและการขาย สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 รายงานการสำรวจพฤติกรรมลูกค้าในร้านสะดวกซื้อ จำนวน 3 ช้ินงาน 

42. ช่ือรายวิชา  สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ จำนวน 3 ช้ินงาน 

43. ช่ือรายวิชา  การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 นำเสนอในรปูแบบ Clip VDO แนะนำพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ช้ินงาน 

44. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมการเป็นผูป้ระกอบการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 แผนธุรกิจ 5 ช้ินงาน 

45. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนสำหรบันวัตกรรมการค้า 1 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 แผ่นบัตรคำ 

46. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนสำหรบันวัตกรรมการค้า 3  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 แผ่นบัตรคำ 

47. ช่ือรายวิชา การจัดการนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจดัการนวัตกรรมการค้า 
1.1 รายงานการจัดการนวัตกรรมการค้า 2 เลม่ 
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48. ช่ือรายวิชา การใช้ภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกจิ  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 การเขียนบันทกึประจำวัน 17 เล่ม 

49. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 นำเสนอธุรกจิพร้อมแผนกลยทุธ์ทางการตลาด 17 ธุรกจิ 

50. ช่ือรายวิชา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 1  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
51. ช่ือรายวิชา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
52. ช่ือรายวิชา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 3  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
53. ช่ือรายวิชา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 4  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
54. ช่ือรายวิชา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 5 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 ฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
55. ช่ือรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 วีดิโอ การแนะนำตัว จำนวน 13 ช้ิน 
1.2 วีดิโอ มารยาทการไหว้ จำนวน 2 ช้ิน และ มารยาทการใช้ลิฟท์สาธารณะ จำนวน 1 ช้ิน 
1.3 เกียรติบัตรการอบรมมารยาทและการสมาคมบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก จำนวน 13 ใบ 

56. ช่ือรายวิชา การจัดการองค์การและทรพัยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 รายงานและการนำเสนอ จำนวน 4 เล่ม 
     1.1.1 เรื่อง สมรรถนะและการประเมินผลและการจัดการผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม 

1.1.2 การฝึกอบรมและพัฒนา จำนวน 1 เล่ม 
1.1.3 การบรหิารค่าตอบแทน จำนวน 1 เล่ม 
1.1.4 สหภาพแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สทิธิของพนักงานและการจัดการทางวินัย จำนวน 
1 เล่ม 

1.2 เอกสารประกอบการนำเสนอ เรือ่ง วัฒนธรรมองค์การและหลักธรรมาภิบาล จำนวน 3 เล่ม (The 
mall group, CPAll, TOPS) 

1.3 แผ่นประกาศรับสมัครงาน จำนวน 17 ช้ิน 
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57. ช่ือรายวิชา  เศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 เล่มรายงาน และการนำเสนอ เรื่อง บญัชีรายได้ประชาชาติ 

และการแสการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ จำนวน 4 เลม่ 
58. ช่ือรายวิชา  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล (Sec2) 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 รายงานและการนำเสนอ จำนวน 4 เล่ม 
1.1.1 เรื่อง สมรรถนะและการประเมินผลและการจัดการผลการปฏิบัตงิาน จำนวน 1 เล่ม 
1.1.2 การฝึกอบรมและพัฒนา จำนวน 1 เล่ม 
1.1.3 การบรหิารค่าตอบแทน จำนวน 1 เล่ม 
1.1.4 สหภาพแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ สทิธิของพนักงานและการจัดการทางวินัย จำนวน 
1 เล่ม 

1.2 แผ่นประกาศรับสมัครงาน จำนวน 14 ช้ิน 
59. ช่ือรายวิชา  การบรหิารกจิการบริการสุขภาพ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการผูสู้งอายุ 

1.1 แบบฝึกหัดการคิดต้นทุนและการเปรียบเทียบต้นทุน จำนวน 2 ช้ิน 
60. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการธุรกิจการบริการ  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการผูสู้งอายุ 

1.1  รายงานเรื่องการบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
61. ช่ือรายวิชา  การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับการจัดการธุรกิจการบริการ  
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการผูสู้งอายุ 

1.1  เลม่รายงานการเตรียมสหกิจศึกษา และรายงาน 
62. ช่ือรายวิชา  กรณีศึกษาเกี่ยวกับปญัหาในการจัดการธุรกิจการบริการ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการผูสู้งอายุ 

1.1  รายงานกรณีศึกษา 1 ช้ินงาน 
63. ช่ือรายวิชา  การวิจัยสำหรับการจัดการธุรกิจการบริการผู้สงูอายุ  
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการผูสู้งอายุ 

1.1  บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 
64. ช่ือรายวิชา  การจัดการโลจิสตกิส์และโซอุ่ปทานในธุรกจิการบิน  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  งานนำเสนอโครงการ เรื่อง “ The measuring SCM performance in aviation business” 
ซึ่งเป็นรายงานกลุม่ของนักศึกษา 
ทำให้มีการเช่ือมโยงองค์ความรู้สูก่ารปฏิบัติให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน 

1.2  การทำ Case study เรือ่ง “Air freight industry and innovation” 
ซึ่งนำไปสู่บรูณาการองค์ความรู้ในรายวิชาสู่การปฏิบัติและการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนา
คตได้ 
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65. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบนิ  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1  รายงานสหกจิและงานวิจัย จำนวน 24 งาน 

66. ช่ือรายวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่อุตสาหกรรมบรกิาร  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 
1.1  รายงานหัวข้อ “Personality in the Airline Industry” จำนวน 4 เล่ม 

67. ช่ือรายวิชา  ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การสำหรบัธุรกจิการบิน  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1  รายงานหัวข้อ “Organization Chart in Airline” จำนวน 10 เล่ม 

68. ช่ือรายวิชา  ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบรกิารในธุรกิจการบิน  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
1.1  รายงานหัวข้อ “Why the attitude is important in the Airline industry” จำนวน 1 เล่ม 

69. ช่ือรายวิชา  เศรษฐศาสตร์และการจัดการงบประมาณสำหรับธุรกจิการบิน  
สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  รายงานเรื่องการวิเคราะหเ์ศรษฐศาสตร์ในระดับMicro- Economic และMacro-Economic 
70. ช่ือรายวิชา การจัดการการบริการโภชนาการ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  รายงานเกี่ยวกับมาตรฐานของอาหารบนสายการบิน 
71. ช่ือรายวิชา  กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกบัการบิน  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  รายงานเรื่องมาตรการละกฎข้อบงัคับภายในสนามบิน 
72. ช่ือรายวิชา การจัดการการบริการพสัดุทางอากาศ  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

1.1  รายงานเรื่องข้ันตอนและความปลอดภัยความปลอดภัยในการจัดส่งพสัดุภัณฑ์ทางอากาศ 
73. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบนิ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

1.1  รายงานสหกจิและงานวิจัย 
74. ช่ือรายวิชา  การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่อุตสาหกรรมบรกิาร  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

1.1  รายงานเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพด้านการบริการ 
75. ช่ือรายวิชา  ภาษาจีนเพื่อการบิน 1  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

1.1  รายงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถ่ินของประเทศจีน 
76. ช่ือรายวิชา  ภาษาจีนเพื่อการบิน 3  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

1.1  รายงานเรื่องอาหารประจำชาติของจีน 
77. ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการบิน 1  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  บัตรคำการจัดการธุรกจิการบิน 
78. ช่ือรายวิชา  ภาษาไทยเพื่อการบิน 3  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  บัตรคำเกี่ยวกับธุรกจิการบิน 
79. ช่ือรายวิชา การจัดการการบริการการจราจรทางอากาศ  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  ให้นักศึกษาจัดนิทรรศการ จำลองห้องและสถานการณ์ด้านการจราจรทางอากาศเป็นกรณีศึกษา 
80. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารทางธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 
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1.1  คลิบวิดีโอ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารในงานการบรกิาร 
81. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2  สาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน 

1.1  คลิบวิดีโอ การใช้ภาษาอังกฤษด้านการบรกิาร, บทความภาษาอังกฤษ 
82. ช่ือรายวิชา  การสำรวจและวิจัยสำหรับการบริการและการโรงแรม  
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1  ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจของนกัท่องเที่ยวทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 
1.2  ปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจการทำศัลยกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
83. ช่ือรายวิชา  การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1  งานขายอีเวนต์งานแต่งงาน 
1.2 งานขายอีเวนต์จัดเลี้ยงงานเปิดตัวสินค้าใหม่ของบริษัท 
1.3 งานขายอีเวนต์งานจัดเลี้ยงประชุมสัมมนา concept green 

84. ช่ือรายวิชา  การดำเนินงานและการจัดการงานบริการสว่นหน้า  
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1  Model จำลองธุรกิจโรงแรมและทีพ่ัก พร้อมนำเสนอการสำรองห้องพักและการเลือกหอ้งพัก 
ตามความต้องการของลกูค้า จำนวน 6 ช้ินงาน 

85. ช่ือรายวิชา  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการบรกิารและการโรงแรม  
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1  ผลงานนักศึกษา สถานการณ์ที่ควรทำและไม่ควรทำของพนักงานบรกิารในโรงแรมแผนกต่าง ๆ 
นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint และรปูเล่มรายงาน 

86. ช่ือรายวิชา  การดำเนินงานและการจัดการงานครัว  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
1.1  ผลงานนักศึกษา อาหารไทย 4 ภาค นำเสนอรูปแบบเลม่รายงาน 

87. ช่ือรายวิชา  การบรหิารบาร์และเครื่องดื่ม  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
1.1  ผลงานนักศึกษา สูตร Mocktail และ Cocktail นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint และ Mocktail 

สูตรใหม่ที่นักศึกษาคิดเอง นำเสนอในรปูแบบปฏิบัตผิสมจรงิผ่านโปรแกรม Zoom 
88. ช่ือรายวิชา  การตลาดและการขายสำหรบัการบริการและการโรงแรม  
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1  ผลงานนักศึกษารปูแบบการคิดและออกแบบผลิตภัณฑ ์1 ช้ินงาน 
พร้อมนำเสนอในรูปแบบPresentation 

89. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกจิการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 
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1.1  รูปแบบจำลองบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ของแต่ละแผนกในธุรกจิการบรกิารและการโรงแรม เน้นทักษะการพูดและการฟัง 

1.2 เกมสป์้ายใบ้คำศัพท์ในธุรกจิโรงแรม 1 ช้ินงาน 
90. ช่ือรายวิชา  จิตวิทยาการบริการสำหรับการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1  ผลงานนักศึกษารปูแบบการคิดและออกแบบสถานการณ์บทบาทจำลองเรื่อง Inside out 1 
ช้ินงาน พร้อมนำเสนอในรูปแบบClip VDO 

91. ช่ือรายวิชา  การวางแผนและพัฒนาธุรกจิการบริการและการโรงแรม  
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1  
ผลงานนักศึกษาในรปูแบบการนำเสนอการเขียนแผนธุรกจิสำหรับธุรกจิที่เกี่ยวกับการบริการและก
ารโรงแรมคนละ 1 ช้ินงาน (รวมเป็น 6 ช้ินงาน) 

92. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับแผนกอาหารและเครื่องดื่มในธุรกจิการบรกิารและการโรงแรม  
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 ผลงานนักศึกษาในรูปแบบการนำเสนอแบบ power point presentation 
สำหรับรายวิชาการจัดการภัตตาคาร 1 ช้ินงาน 

93. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษสำหรบัแผนกตอ้นรบัในธุรกจิการบรกิารและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 
ผลงานนักศึกษาออกแบบสถานการณ์บทบาทจำลองการเข้าใช้บริการและการบริการของพนักงานแ
ผนกต้อนรับ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร นำเสนอในรปูแบบ Clip VDO 

94. ช่ือรายวิชา การจัดการลกูค้าสัมพันธ์สำหรับการบริการและการโรงแรม 
สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 

1.1 
ผลงานนักศึกษาออกแบบสถานการณ์จำลองในฐานะพนักงานโรงแรมที่พงึปฏิบัติในบรบิทของการใ
ห้บริการลูกค้าสัมพันธ์ นำเสนอในรูปแบบ Clip VDO 

95. ช่ือรายวิชา  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการบรกิารและการโรงแรม 
1.1 จำลองสถานการณ์ให้นักศึกษานำเสนอธุรกจิทีเ่ป็นนวัตกรรม และทำการ pitching แก่ Angel 

Investor จำนวน 3 กลุ่ม 
1.2 เอกสารนำเสนอธุรกจิทีเ่ป็นนวัตกรรม และทำการ pitching แก่ Angel Investor จำนวน 6 กลุ่ม 

ดังนี ้
1.2.1 ปฏิทินอจัฉริยะ 
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1.2.2 สมุนไพรปรบัอากาศ แผ่นน้ำหอมปรับอากาศกลิ่นสกดัจากพืชและสมุนไพร 
1.2.3 Beauty Balm 
1.2.4 เทียนไขจากไขถ่ัวเหลอืง และพาราฟิน ไรส้ารกอ่มะเรง็ 
1.2.5 สมุนไพรเทียนไขไล่ยุง 
1.2.6 ลปิบาล์มจากข้ีผึง้ และมะพร้าว 
1.2.7 สกัดเย็น 

96. ช่ือรายวิชา  เศรษฐศาสตรส์ำหรับการจัดการธุรกจิการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการผูสู้งอายุ 
1.1 รายงาน 1 เรือ่ง 

97. ช่ือรายวิชา  สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกจิบริการผูสู้งอายุ 
1.1  รายงานสหกจิและงานวิจัย 

98. ช่ือรายวิชา  พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจการบริการผูสู้งอายุ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบรกิารผู้สงูอายุ 
1.1  รายงาน 1 เรื่อง 

99. ช่ือรายวิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการธุรกิจการบริการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบรกิารผู้สงูอายุ 
1.1  นำเสนองานแบบสถานการณ์จำลอง “A Sales Pitch” หรือ แนะนำองค์ บริษัท 
1.2  Introduce “Chat and Shop program” for Central Department store 
1.3  New collection of Champion Cloth brand 
1.4   PPI Software development company 
1.5   Central Food Retail 
1.6   Tops market 
1.7   Ready to drink fruit juice company 
1.8  Coffee Bean 
1.9  New Product: Avocado and Avocado oil 

100. ช่ือรายวิชา  บัญชีและการเงินเพื่อนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1  การทำบัญชีสำหรบัร้านค้า กำไร ขาดทุน 17 โครงการ 

101. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนสำหรบันวัตกรรมการค้า 2 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 บทสนทนา การขายของหน้าร้านเป็นภาษาจีน 

102. ช่ือรายวิชา กฎหมายธุรกิจเพื่อนวัตกรรมการค้า  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 รายงานกฏหมายธุรกิจ จำนวน 5 เรื่อง 

103. ช่ือรายวิชา กฎหมายธุรกิจเพื่อนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 รายงานกฏหมายธุรกจิ จำนวน 4เรื่อง 

104 ช่ือรายวิชา นวัตกรรมทางธุรกิจ 1 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 ปจัจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิาร Top online   ของสาขาแจง้วัฒนะ 
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1.2 อิทธิพลส่วนผสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยี 
ที่มีผลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ำของอุปกรณ์ แคมปิ้ง ของรา้น Trekking Corner 

1.3 อิทธิพลของการสือ่สารทางการตลาดที่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บริการ central online 
1.4 การรับรู้ตราสินค้าและคุณภาพการบรกิารที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อของท็อป สาขาบางนา 
1.5 ปจัจัยทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลอืกซื้อสินค้าของผูบ้รโิภคในห้างสรรพสินค้า 

เซ็นทรัลชิดลมผ่านช่องทางออนไลน ์
1.6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า ระหว่างกอ่นและหลังการเกิด COVID 

ของลูกค้าในเขตกรุงเทพ และ ปรมิณฑล 
1.7 ปจัจัยส่วนประสมทางการค้าปลีกทีม่ีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า สาขาพระราม9 

105. ช่ือรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 4  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 17 เล่ม 
106. ช่ือรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 5  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม 
107. ช่ือรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 6  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 10 เล่ม 
108. ช่ือรายวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 7  
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 10 เล่ม 
109. รายช่ือวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1  จำลองสถานการณ์ให้นศ.นำเสนอธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม และทำการ pitching แก่ Angel 
Investor จำนวน 3 กลุ่ม  

1.2 เอกสารนำเสนอธุรกจิทีเ่ป็นนวัตกรรม และทำการ pitching แก่ Angel Investor จำนวน 3 กลุ่ม 
ดังนี ้

     1.2.1 ปลั๊กไฟเก็บพลังงานเรามีตัวเกบ็พลังงานเหมือนเพาเวอร์แบงก์แต่ใช้งานได้หลายรปูแบบ เช่น 
ใช้กับคอมพิวเตอร์   โน้ตบุค ไดร์เป่าผม  

     1.2.2 ประตูวัดอุณหภูมิอัตโนมัต ิ
     1.2.3 หมวกกันชน จากอลัตราโซนิคเซนเซอร์ 

เป็นอปุกรณ์แจ้งเตือนเมือ่ผู้พกิารทางสายตาเดินไปพบสิง่กีดขวาง 
เพื่อใหผู้้พิการทางสายตาสามารถหลบสิง่กีดขวางได้ทันท่วงที 
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คณะผู้จัดทำจึงค้นคว้าและประดิษฐ์ หมวกกันชน ข้ึนจากอัลตราโซนิคเซนเซอร์ โดยใช้บอร์ด 
Arduino ทีส่ามารถแจ้งเตอืนได้เมื่อมีการเข้าใกลส้ิ่งกีดขวาง 

110. รายช่ือวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อนวัตกรรมการค้า 2 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1. สถานการณ์จำลอง สนทนา Asking and answering the phone for job Advert 
1.2. บทพูดและฝึกพูดในหัวข้อ “Which type of companies do you like to work for?” 
1.3. นำเสนองานแบบสถานการณ์จำลอง “A Sales Pitch” หรือ แนะนำองค์ บริษัท 

1.3.1 Introduce “Chat and Shop program” for Central Department store 
1.3.2 New collection of Champion Cloth brand 
1.3.3  PPI Software development company 
1.3.4 Central Food Retail 
1.3.5 Tops market 
1.3.6 Ready to drink fruit juice company 
1.3.7 Coffee Bean 
1.3.8 New Product: Avocado and Avocado oil 

111. รายช่ือวิชา การจัดการนวัตกรรมการค้า สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 รายงานการวิเคราะหร์้านค้าปลีก จำนวน 11 เล่ม 

112. รายช่ือวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิตปิระยกุตท์างธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
1.1 เอกสารการพยากรณ์ยอดขาย การนำเสนอข้อมูลทางสถิติในรูปแบบต่างๆ อาทิ กราฟวงกลม 

กราฟแทง่  
113. รายช่ือวิชาการจัดการการปฏิบัตกิารทางธุรกจิ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า  

1.1 เอกสารการพยากรณ์ยอดขาย การบรหิารสินค้าคงเหลอื และการวางแผนความต้องการพสัดุ 
114. รายวิชา การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการนวัตกรรมการค้า 2 สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 

1.1 รายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 11 เล่ม 
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มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 91 
และมีรายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์ จำนวน 34 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 37.36     
1. ช่ือรายวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

1.1 การจัดสมัมานาเชิงวิชาการ หัวข้อ "ขายคล่อง ยอดปัง ด้วยพลัง tiktok" 
2. ช่ือรายวิชา สัมมนาปัญหาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

1.1 การจัดสมัมานาเชิงวิชาการ หัวข้อ "ขายคล่อง ยอดปัง ด้วยพลัง tiktok" 
3. ช่ือรายวิชา การฝกึประสบการวิชาชีพทางการจัดการ หลกัสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

1.1 วิจัยเพือ่แก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ 
4. ช่ือรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

1.1 การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพือ่การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
5. ช่ือรายวิชา การภาษีอากรธุรกิจ หลักสูตรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 

1.1 ภาษีอากรทีป่ระชาชนทั่วไปและผูป้ระกอบกิจการควรรู้ 
6. ช่ือรายวิชา การบญัชีเพื่อการจัดการ หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 

1.1 การบัญชีเพื่อการจัดการ 
7. ช่ือรายวิชา มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 

1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู:้ บทบาทการเป็นผู้นำ ผู้ตามและความรับผิดชอบต่อการพฒันา 
มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรใหป้ระสบผลสำเร็จในองค์กร หลักสตูรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 

8. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกจิแฟรนไชส์ หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.1 คลิปวีดีโอanimation "ความรูเ้กี่ยวกับธุรกิจแฟรนไชส์" 

9. ช่ือรายวิชา การจัดการสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ หลกัสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต 
1.1 จัดบริการวิชาการแก่ชุมชนบ้านโคกตาด้วง ช่ือผลงาน"เพจขายสินค้าออนไลน์บ้านโคกตาด้วง" 

10. ช่ือรายวิชา การประกอบการธุรกิจชุมชน หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับชุมชน ช่ือผลงาน "เส้นทางท่องเทีย่วชุมชน จังหวัดสระแก้ว" 

11. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกจิสมัยใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
1.1 ธุรกจิออนไลน์ของฉัน 

12. ช่ือรายวิชา เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1.1 TIP BOX กล่องความรู ้

13. ช่ือรายวิชา สหกจิศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1.1 รายงานการวิจัยสหกิจศึกษา 

14. ช่ือรายวิชา เศรษฐศาสตรส์ำหรับรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1.1 คลิปวีโอ "ภาษีท้องถ่ิน"  

15. ช่ือรายวิชา ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตาม หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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1.1 คลิปวีโอ "ทักษะการสื่อสารสำหรบัผู้นำ" 
16. ช่ือรายวิชา การศึกษาโครงการพเิศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1.1 การบรหิารจัดการวิถีวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุเวียดนามในจังหวัดสระแก้ว 
1.2 การบรหิารจัดการวิถีวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุญ้อในจังหวัดสระแก้ว 

17. ช่ือรายวิชา พฤติกรรมองค์การและการบรหิารภาครัฐ สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1.1 แรงจูงใจและการสื่อสารเพื่อการศึกษาต่อทางรัฐประศาสนศาตร์ 

18. ช่ือรายวิชา การศึกษาโครงการพเิศษทางรัฐประศาสนศาสตร์ พฤติกรรมองค์การและการบริหารภาครัฐ 
หลักสูตร                              รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ 

1.1 พฤติกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม  
อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

19. ช่ือรายวิชา การบริหารทรพัยากรมนุษย์ในองค์การสาธารณะ หลกัสูตรประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1.1 จริยธรรมในการบรหิาร ทรัพยากรมนุษย ์

20. ช่ือรายวิชา หลักกฎหมายปกครอง หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต    
1.1 การสังเคราะห์คำพิพากษา 

21. ช่ือรายวิชา ระบบบรหิารราชการไทย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 1.1 วิเคราะหป์ัญหาและอุปสรรคของการบริหารราชการไทย 

22. ช่ือรายวิชา ปะชาธิปไตยกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 1.1 โปสเตอร์สถานการณ์ทางการเมืองของกลุ่มผู้สนบัสนุนรัฐบาล และของกลุม่ผู้ต่อต้านรัฐบาล 

23. ช่ือรายวิชา การบริหารงานคลงัและงบประมาณ หลกัสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 1.1 คลิปวีโอ "ภาษีท้องถ่ิน" 

24. ช่ือรายวิชา การบริหารโครงการสาธารณะ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
1.1 คลิปวีดีโอ นโยบายสง่เสรมิคุณธรรมจริยธรรม และคลปิวีดีโอ นโยบายสาธารณะ 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 
25. ช่ือรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง หลกัสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1.1 รัฐธรรมนญูไทย 
26. ช่ือรายวิชา ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซี่ยนและประชาคมโลก 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1.1 AEC 
27. ช่ือรายวิชา ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 

1.1 องค์กรระหว่างประเทศ 
28. ช่ือรายวิชา พฤกษศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

1.1 คลิปวีดีโอ พฤกษศาสตร ์
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29. ช่ือรายวิชา เคมีอินทรีย์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1 น้ำมันไบโอดเีซล 

30. ช่ือรายวิชา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1 การใช้ทักษะภาษาไทยในการสื่อสารทางการเกษตร 

31. ช่ือรายวิชา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
1.1 การใช้ทักษะภาษาไทยในการสื่อสารทางการเกษตร 

32. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1 สิง่ประดิษฐ์นวัตกรรมในชีวิตประจำวัน 

33. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
1.1 คลิปวีดีโอ 

34. ช่ือรายวิชาการปฏิบัติโครงการวิชาชีพทางการจัดการ หลักสูตรบรหิารธุรกจิบัณฑิต 
 1.1 วิจัยบูรณาการทางการจัดการ 
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บัณฑิตวิทยาลัย  มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 74 และมีรายวิชาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 60 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 81.08  
1. ช่ือรายวิชา  ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

1.1 หนังสือเลม่เล็ก 
2. ช่ือรายวิชา  วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ู

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามสาขาวิชา 
3. ช่ือรายวิชา  วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

1.1 รายงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
4. ช่ือรายวิชา  วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

1.1 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
5. ช่ือรายวิชา วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรบัครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

1.1 รายงานประกอบการแสดงบทบาทสมมติวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค 
6. ช่ือรายวิชา ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

1.1 หนังสือเลม่เล็ก 
7. ช่ือรายวิชา วิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ตามสาขาวิชา 
8. ช่ือรายวิชา  วิชาการบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

1.1 รายงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
9. ช่ือรายวิชา วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

1.1 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
10. ช่ือรายวิชา วิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

1.1 รายงานประกอบการแสดงบทบาทสมมติวัฒนธรรมไทยในแต่ละภูมิภาค 
11. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีทางการตลาด หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ จำนวน 1 ช้ินงาน และร่วมฝกึปฏิบัติการดำเนินการวิจัย 

พื้นที่ จ.สระแก้ว 
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12. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกจิเพือ่การแข่งขันระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการบรหิารธุรกิจจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน และตีพิมพผ์ลงานวิจัย 2 ช้ิน 

13. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่ หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
1.1 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน 
1.2 สัมภาษณ์ผูบ้รหิารองค์การที่มีนวัตกรรม จำนวน 2 แห่ง 

14. ช่ือรายวิชา  ทฤษฎีด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการสื่อสารทางการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ จำนวน 1 ช้ินงาน 

15. ช่ือรายวิชา  การสร้างแบบจำลองการตัดสินใจทางการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการวางแผนธุรกจิและการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน 

16. ช่ือรายวิชา  ขอบข่าย แนวคิดและทฤษฎีทางการจัดการธุรกจิ หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการจัดการธุรกิจจากวรรณกรรมตา่งประเทศ เพือ่เขียนเป็นเค้าโครงวิจัย 
จำนวน 1 ช้ินงาน 

17. ช่ือรายวิชา  การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์จากวรรณกรรมต่างประเทศ  
1.2 เขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ จำนวน 1 ช้ินงาน และร่วมฝกึปฏิบัติการดำเนินการวิจัย 

พื้นที่จ.สระแก้ว 
18. ช่ือรายวิชา  สถิติและโปรแกรมสำเรจ็รปูเพือ่การวิจัยทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการบรหิารธุรกิจจากวรรณกรรมต่างประเทศ เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 
ช้ินงาน และร่วมฝกึปฏิบัตกิารดำเนินการวิจัย พื้นที่ จ.สระแก้ว 

19. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
1.1 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน 

20. ช่ือรายวิชา  การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรบรหิารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
1.1 ศิริรัตน์ สัยวุฒิ. (2563). 

อิทธิพลภาวการณ์เป็นผู้นำในผู้บริหารและพฤติกรรมของบุคลากรที่มีต่อการบริหารความขัดแย้งขอ
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งบุคลากร กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัย. การประชุมวิชาการบณัฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 
(National Graduate Conference) 28-29 ธันวาคม 2563 

1.2 แพรวพรรณ สุวรรณพงศ์. (2564). 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทย ในวิกฤต                   
โรคระบาด. (กำลังอยู่ในช่วงดำเนินการหาที่เผยแพรผ่ลงาน) 

21. ช่ือรายวิชา  ทฤษฎีทางการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน 

22. ช่ือรายวิชา  การจัดการธุรกิจเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศจากวรรณกรรมต่างประเทศ  
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน 

23. ช่ือรายวิชา  นวัตกรรมการจัดการองค์การสมัยใหม่ หลกัสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ 
1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านนวัตกรรมการจัดการองค์การจากวรรณกรรมต่างประเทศ  
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน  
1.3 สัมภาษณ์ผูบ้รหิารองค์การที่มีนวัตกรรม จำนวน 2 แห่ง 

24. ช่ือรายวิชา  การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ 
1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการบรหิารธุรกิจจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 2 ช้ินงาน  
1.3 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 1st International Conference on Technology Innovative 

Educational and Multidisciplinary skills in the 21st Century research 27-28 March 
2021-Thailand 

25. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการสื่อสารทางการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน 

26. ช่ือรายวิชา  การสร้างแบบจำลองการตัดสินใจทางการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานโมเดลการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน 

27. ช่ือรายวิชา  การออกแบบการวิจัยทางธุรกิจ หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต สาขาบรหิารธุรกิจ 
1.1 บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
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Sirirat Saiyawut, Pattarapon Chummee, Preecha Khammadee and Kanchanawadee 
Samleetes. (2021). Influence of service quality on consumer’s decision to buy 
motorcycles in Phra Nakon Si Ayutthaya Province.  3nd International Conference on 
Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2021) 1St -2nd July 
2021. 

28. ช่ือรายวิชา  กลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาด หลกัสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
1.1 สงัเคราะหผ์ลงานโมเดลการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน/คน 

29. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีด้านการสื่อสารทางการตลาดและการประยุกต์ใช้ หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบรหิารธุรกิจ 

1.1 สงัเคราะหผ์ลงานด้านการสื่อสารทางการตลาดจากวรรณกรรมต่างประเทศ 
1.2 เขียนเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ช้ินงาน/คน 

30. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีทางการตลาด หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ 
1.1 บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

Sirirat Saiyawut, Pattarapon Chummee, Preecha Khammadee and Kanchanawadee 
Samleetes. (2021). Influence of service quality on consumer’s decision to buy 
motorcycles in Phra Nakon Si Ayutthaya Province. 3nd International Conference on 
Multidisciplinary and Current Educational Research (ICMCER-2021) 1St -2nd July 
2021. 

31. ช่ือรายวิชา  นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษสำหรบันักศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1.1 นวัตกรรมการออกแบบการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในห้องเรียนคนละ 1 นวัตกรรม 
1.2 คลิปวีดิโอการสอนตามนวัตกรรมของนักศึกษาในหอ้งเรยีนคนละ 1 เรื่อง 

(มีการฝึกปฏิบัติจริงโดยให้นักศึกษา ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอน หรือกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ 
รูปแบบการสอนต่าง ๆและงานวิจัยทีเ่กี่ยวกับการนำหลกัสูตรไปใช้ 
รวมถึงการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในรปูแบบต่าง ๆ 
แล้วให้นักศึกษานำมาสงัเคราะหอ์อกแบบการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษาสนใจ 
หรือในรายวิชาที่นักศึกษาสอนอยู่ในโรงเรียนและนำไปสอนจริงในห้องเรียนโดยให้นักศึกษาทุกคนถ่
ายคลิปวีดิโอการสอน คนละ 1 เรื่อง) 

32. ช่ือรายวิชา  การเรียนการสอนเพือ่พัฒนากระบวนการคิด สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 แบบทดสอบวัดกระบวนการคิด แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
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33. ช่ือรายวิชา  การศึกษาเอกเทศทางหลกัสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามความสนใจของนักศึกษา 
1.2 ตารางสังเคราะห์ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

(มีการฝึกปฏิบัติจริงโดยให้นักศึกษาสังเคราะห์ หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต้น 
ตัวแปรตาม ที่นักศึกษาในแต่ละคนสนใจพร้อมทั้งออกแบบการวิจัย 
วิธีดำเนินการวิจัยเพือ่พัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท) ณ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งของบัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามเว็บไซต์ในอินเทอรเ์น็ต 

34. ช่ือรายวิชา  ทฤษฎีและการออกแบบหลักสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 ร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก 

โดยมีการวิเคราะหท์ฤษฎีนำมาประยกุต์ใช้ในการสร้างและพฒันานวัตกรรมด้านหลักสูตร 
35. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

1.1 ร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก 
โดยมีการวิเคราะหท์ฤษฎีนำมาประยกุต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการทีน่ักศึกษาจะพัฒนาข้ึน 

36. ช่ือรายวิชา การเรียนการสอนเพื่อพฒันากระบวนการคิด สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 แบบทดสอบวัดกระบวนการคิด 
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 

37. ช่ือรายวิชา  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 หลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม โดยบูรณาการสาระท้องถ่ิน ตามความสนใจของนกัศึกษา 
1.2 ผลการประเมินหลักสูตรที่นกัศึกษาร่วมกันสร้างข้ึน (- 

มีการฝึกปฏิบัติจริงโดยให้นักศึกษาสงัเคราะห์แนวคิด หลักการ ทฤษฎีในการออกแบบหลักสูตร 
และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเตมิ โดยบูรณาการสาระท้องถ่ิน นักศึกษาร่วมกัน  
ฝึกปฏิบัตจิริงเป็นกลุ่ม ฝกึการเขียนผลการเรียนรู้ โครงสร้าง รายวิชา คำอธิบายรายวิชา 
ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ ตัวอย่างการวัดผลประเมินผล - 
ฝึกปฏิบัตกิารประเมินหลกัสูตรที่นักศึกษาสร้างข้ึน) 

38. ช่ือรายวิชา การรู้ดจิิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรบับัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 ออกแบบฐานข้อมลู 

39. ช่ือรายวิชา วิจัยเชิงปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรในสถานศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 รายงานวิจัย 

40. ช่ือรายวิชา การศึกษาเอกเทศทางหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 เค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามความสนใจของนักศึกษา 
1.2 ตารางสังเคราะห์ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม (มีการฝึกปฏิบตัิจริงโดยให้นักศึกษาสังเคราะห์ 

หลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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ที่นักศึกษาในแต่ละคนสนใจพรอ้มทัง้ออกแบบการวิจัย 
วิธีดำเนินการวิจัยเพือ่พัฒนาเป็นเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 บท) ณ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทั้งของบัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตามเว็บไซต์ในอินเทอรเ์น็ต 

41. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีและการออกแบบการเรียนการสอน สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
1.1 ร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปรญิญาเอก 

โดยมีการวิเคราะหท์ฤษฎีนำมาประยกุต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการทีน่ักศึกษาจะพัฒนาข้ึน 
1.1 Concept paper สำหรบัทำวิทยานิพนธ์ 

42. ช่ือรายวิชา  สัมมนาการวิจัยทางหลกัสูตรและการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
และวิทยาศาสตรเ์พื่อนวัตกรรมและการพฒันา 
43. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
และวิทยาศาสตรเ์พื่อนวัตกรรมและการพฒันา 

1.1 แชมพูสมุนไพรผสมสารสกัดใบไผ่และใบหมี ่
44. ช่ือรายวิชา การจัดการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการตลาด 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา และวิทยาศาสตรเ์พื่อนวัตกรรมและการพฒันา 

1.1 สบู่ผสมส่ารสกัดเมล็ดผลมะตาด 
45. ช่ือรายวิชา  นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
และวิทยาศาสตรเ์พื่อนวัตกรรมและการพฒันา 

1.1 ไม้เท้าเพื่อสุขภาพสำหรบัผูสู้งอายุ 
 

46. ช่ือรายวิชา  ปรัชญาและวิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
และวิทยาศาสตรเ์พื่อนวัตกรรมและการพฒันา 

1.1 รายงาน 1 เล่ม 
47. ช่ือรายวิชา  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสาธารณสุข หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

1.1 
ผลงานนักศึกษาในรปูแบบการนำเสนอตารางสืบค้นทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่นักศึกษาส
นใจทำวิจัย   

48. ช่ือรายวิชา โภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

1.1 ผลงานนักศึกษาในรูปแบบการนำเสนอ 
สรปุรปูแบบการจัดการด้านโภชนาการและการจัดการโรคไม่ติดต่อเรือ้รงัของโรงพยาบาล 
ในเขตจังหวัดชัยนาทและนครนายก 
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49. ช่ือรายวิชา ระบบการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

1.1 ผลงานนักศึกษาในรูปแบบของการจัดโครงการสร้างเสรมิสุขภาพ 
และป้องกันการเจ็บป่วยให้เหมาะสมกับ เพศ และวัย 

50. ช่ือรายวิชา  การสัมมนาการจัดการระบบสุขภาพ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

1.1 ผลงานนักศึกษาในรูปแบบการนำเสนอร่างโครงร่างวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 หัวข้อ โดยกำหนดหัวข้อ 
วัตถุประสงค์                  กรอบการศึกษา การสบืค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และรายละเอียดวิธีการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน 

51. ช่ือรายวิชา วิชาเทคโนโลยีสิง่แวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.1 การนำเสนอสรุปเป็นแผนภาพการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยใช้เทคโนโลยีสิง่แวดล้อม 

52. ช่ือรายวิชา  วิชาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

1.1 รายงานการนำเสนอสรปุรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
ของโครงการด้านสิ่งปลูกสร้าง เช่น คอนโด โรงพยาบาล 

53. ช่ือรายวิชา นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสิง่แวดล้อม 
1.1 งานนำเสนอสรปุงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 

เช่ือมโยงกับนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 
54. ช่ือรายวิชา  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

1.1 งานนำเสนอสรปุข้อมลูการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแตล่ะประเภทที่ต้องทำ EIA 
55. ช่ือรายวิชา  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการมลพิษ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

1.1 งานนำเสนอสรปุข้อมลูจากงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องทางด้านมลพิษทีเ่ป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ 
Microplastic 

56. ช่ือรายวิชา  สิ่งแวดล้อมศึกษากบันวัตกรรมสิง่แวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 

1.1 งานนำเสนอสรปุข้อมลูแนวคิดจากสิง่แวดล้อมศึกษา เช่ือมโยงกบันวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

57. ช่ือรายวิชา  สัมมนาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.1 ได้หัวข้อและแบบร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์สำหรบัการทำวิทยานิพนธ์   

58. ช่ือรายวิชา  การดำเนินการวิจัยทางเทคนิค หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยี 
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1.1 ในรูปแบบการเรียนรู้แบบมีวิจารณญาณ  (Critical-based learning) และการฝกึปฏิบัติ (practice 
base) ฟังคำบรรยายจากผูส้อน ค้นคว้าพิจารณาไตร่ตรอง วิจารณ์ วิเคราะห ์
และสงัเคราะห์ความรู้นั้นๆ 
และทำการทดลองทฤษฎีทางวิศวกรรมเพื่อให้ได้แนวคิดและหัวข้อในการเตรียมจัดทำวิทยานิพนธ์ 
จำนวน 10 ทฤษฎี/หัวข้อ เช่น 1)การออกแบบรถไถอัจฉริยะเตรียมปลูกธัญพืช 2) 
การพัฒนาหุ่นยนต์หยบิจบัผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 
3)เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดการของเหลือทิ้งภาคการเกษตร 4) 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครือ่งสีข้าวชุมชนเพื่อการประหยัดพลังงาน 5) 
การพัฒนาเครื่องข้ึนรปูภาชนะวัสดุอินทรีย์ 6) การออกแบบแหล่งสะสมพลังงานรอบทิศทาง 7) 
รถไถเตรียมปลกูธัญพืชอัจฉริยะ 8) ระบบอจัฉริยะการดูแลและบำบัดน้ำ 9) 
เทคโนโลยีเตาเผาเซรามิกส์อัจฉริยะ 10) กังหันน้ำต้นแบบพลังงานหมุนเวียน 

59. ช่ือรายวิชา  เทคโนโลยีอินเตอรเ์นตของทุกสรรพสิง่  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการเทคโนโลย ี

1.1 ในรูปแบบการเรียนรู้แบบมีวิจารณญาณ  (Critical-based 
learning) และการฝึกปฏิบัติ (practice base) 
ฟังคำบรรยายจากผูส้อน ค้นคว้าพิจารณาไตร่ตรอง วิจารณ์ 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้นั้นๆ 
และทำการทดลองทฤษฎีและนำไปทดลองเขียนคำสั่งให้มีก
ารสั่งการระยะไกล 
เพื่อการใช้เปิดงานกีฬาทางไกลจากโทรศัพท์มือถือ 

  
 
60. ช่ือรายวิชา  กลยุทธ์การออกแบบและการใช้งานเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการเทคโนโลย ี

          1.1  การฝึกปฏิบัตกิารเขียนโปรแกรม solid work และ 
การใช้เครื่องสแกนสำหรบัการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพือ่ใช้ประกอบการทำวิทยานิพนธ์ 
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การฟังบรรยายการใช้เครื่องสแกนสามมิ
ติ 

การทดลองใช้เครื่องสแกนสามมิต ิ

 

 

การข้ึนรปูจากโปรแกรม solid work การข้ึนรปูจากโปรแกรม solid work 

  
ผลผลิตจากการใช้โปรแกรม solid work  

 
ผลผลิตจากการใช้เครื่องสแกนสามมิติ ทำการสแกนตัวนักศึกษาและทำการตกแต่งด้วยโปรแกรม solid work 

ซึ่งนักศึกษาต้องนำไปใช้ในการข้ึนต้นแบบสำหรับงานวิทยานิพนธ์ 
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งานวิชาศึกษาท่ัวไป มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 18 รายวิชา และมรีายวิชาท่ีมผีลงานเชิงประจักษ์จำนวน 
18 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100   
การนำเสนอผลงานแบบ Oral 
1. ช่ือรายวิชา ตามรอยพระยุคลบาท 

1.1 โครงการหน้ากากเฟสชิว ปลอดภัย ห่างไกลโควิด 
1.2 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ภูมิรกัษ์ธรรมชาติ 

2. ช่ือรายวิชา ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
1.1 โครงการนวดเหยียบเหล็กแดงสูส่ากล 
1.2 โครงการโชว์ปลาตะเพียนสู่ Asgrad-Star 

3. ช่ือรายวิชา อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 
1.1 โครงการถุงจากผักตบชวา 

4. ช่ือรายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ 
1.1 โครงการรู้ไว้ห่างไกลโควิด19 
1.2 โครงการกลุ่มโภชนาการช่วงโควิด-19 

5. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
1.1 โครงการ British And American   
1.2 โครงการ English for Communication Introduce yourself and my family 

6. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน 
1.1 โครงการ Valentine’s Day Celebrations from around the World 
1.2 โครงการ Jupiter and Saturn will form a rare “winter star”  

7. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
1.1 โครงการเครื่องจ่ายน้ำร้อนลดการสัมผัส 
1.2 โครงการพลาสติกชีวภาพจากเปลือกแก้วมังกร 

8. ช่ือรายวิชา สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
1.1 โครงการสครบัขมิ้น 
1.2 โครงการแอพพลเิคช่ันโยคะ 

9. ช่ือรายวิชา ความฉลาดทางดิจทิัล 
1.1 โครงการ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
1.2 โครงการความรับผิดชอบและจริยธรรมการใช้เทคโนโลยี 

10. ช่ือรายวิชา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 
1.1 โครงการหลกัการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องทางอินเทอร์เน็ต 

11. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
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1.1 โครงการ Vocabulary Difference in UK and US 
1.2 โครงการ Different cultures 

12. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน 
1.1 โครงการ Benefits of a Foot Soak 
1.2 โครงการ Fun and Quirky Christmas Traditions from around the World 

13. ช่ือรายวิชา นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
1.1 โครงการขวดน้ำสำหรบันักกีฬาในฟิตเนส 
1.2 โครงการร่มกระเป๋า 

14. ช่ือรายวิชา สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
1.1 โครงการสเปรยส์มุนไพรหอมไล่ยงุ 
1.2 โครงการสไลม์ดูดฝุ่นมหัศจรรย์ไร้สารเคมี 

15. ช่ือรายวิชา ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
1.1 โครงการการศึกษาปลาตะเพียน 
1.2 โครงการเครื่องปั้นดินเผาสะท้อนภูมปิัญญาไทยสูส่ากล 

16. ช่ือรายวิชา อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ 
1.1 โครงการถุงจากผักตบชวา 

17. ช่ือรายวิชา ความฉลาดทางดิจิทลั 
1.1 โครงการจะรับมอือย่างไร เมื่อโดนบูลลี ่
1.2 โครงการแชทยืมเงินก็ฟ้องได้นะ 

18. ช่ือรายวิชา ทักษะการรู้สารสนเทศ 
1.1 โครงการประยกุต์ใช้แอปพลิเคช่ันสัง่อาหารช่วง COVID-19 
1.2 โครงการโคก หนอง นา โมเดล 
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ศูนย์ภาษา มีรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังสิ้น 35 รายวิชา และมรีายวิชาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 35 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
1. ช่ือรายวิชา การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดบัอุดมศึกษา 

1.1 ป้ายข้อความขอบคุณ (Expressing gratitude project) 
2. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทางธุรกจิเบื้องต้น 

1.1 คลิปวิดีโอ Introduction to English in Business Communication 
3. ช่ือรายวิชา การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ (VLE202) 

1.1 สื่อสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษผ่าน pop -up 
4. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพรอ้มเข้าสู่งานอาชีพ  

1.1 My Future Career 
1.2 โครงการ 365 VRU give challenge 

5. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 
1.1 Product Sales Presentation  

6. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
1.1 Learning English with Podcasts 

7. ช่ือรายวิชา ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
1.1 Learning English with Podcasts 

8. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรบัผูเ้รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
1.1 How I See Myself in the Next 10 Years 

9. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 2 
1.1 การ์ด Pinyin 

10. ช่ือรายวิชา สนทนาภาษาจีนระดบักลาง 2 
1.1 บทบาทสมมุต ิ

11. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2 
1.1 Travelling 

12. ช่ือรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 
1.1 Let's Make friends with Japanese language  

13. ช่ือรายวิชา สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 2 
1.1 Survival Japanese handbook2 

14. ช่ือรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 
1.1 Thailand visiting Guide(VDO Clip) 

15. ช่ือรายวิชา ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 2 
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1.1 วีดีโอคลิป แนะนำตัวเอง (자기 소개 VDO Clip) 

1.2 ร้องเพลงเกาหลี (한국노래 부르기 VDO Clip) 
1.3 ป้ายประกาศ สง่เสรมิมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 

16. ช่ือรายวิชา สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 2  

1.1 วีดีโอคลิป พูดแนะนำตัวเอง (자기 소개 VDO Clip) 

1.2 ป้ายประกาศ สง่เสรมิมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (콜로나 바이러스 

한국어 주의사항)  
17. ช่ือรายวิชา ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 2  

1.1 วีดีโอคลิป พูดแนะนำตัวเอง (자기 소개 VDO Clip) 

1.2 ป้ายประกาศ สง่เสรมิมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 (콜로나 바이러스 

한국어 주의사항) 
18. ช่ือรายวิชา การเตรียมพร้อมทกัษะภาษาอังกฤษระดบัอดุมศึกษา 

1.1 ป้ายข้อความขอบคุณ (Expressing gratitude project) 
19. ช่ือรายวิชา การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 

1.1 Historical places in Thailand 
20. ช่ือรายวิชา การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ   

1.1 Take a tour in brochure! 
21. ช่ือรายวิชา การพัฒนาทักษะการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ 

1.1 Making a Travel Video 
22. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่งานอาชีพ 

1.1 My Future Career  
1.2 โครงการ 365 VRU give challenge 

23. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน 
1.1 Company Products 

24. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การฟัง-พูดสำหรบัผูเ้รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
1.1 Learning English with Podcasts 

25. ช่ือรายวิชา กลยุทธ์การอ่าน-เขียนสำหรบัผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ  
1.1 How I See Myself in the Next 10 Years 

26. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 1  

202



1.1 การ์ด Pinyin 
27. ช่ือรายวิชา สนทนาภาษาจีนระดบักลาง 1 

1.1 บทบาทสมมุต ิ
28. ช่ือรายวิชา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1 

1.1 Travelling 
29. ช่ือรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 

1.1 Let's get to know each other  through Basic Japanese 
30. ช่ือรายวิชา สนทนาภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง 1 

1.1 Survival Japanese handbook1 
31. ช่ือรายวิชา ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 

1.2 We are ready to welcome Japanese friends. 
32. ช่ือรายวิชา ภาษาเกาหลีเบื้องต้น 1 (VLK101) 

1.1 วีดีโอคลิป แนะนำตัวเอง (자기 소개 VDO Clip) 

1.2 ร้องเพลงเกาหลี (한국노래 부르기 VDO Clip) 
1.3 การ์ดอวยพรวันคริสตมาส /ปีใหม่ (Christmas /New Year Card) 

33. ช่ือรายวิชา สนทนาภาษาเกาหลีระดับกลาง 1 

1.1 วีดีโอคลิป พูดแนะนำตัวเอง (자기 소개 VDO Clip) 
34. ช่ือรายวิชา ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว 1 

1.1 วีดีโอคลิป พูดแนะนำตัวเอง (자기 소개 VDO Clip) 

1.2 วีดีโอคลิป 태국 소개 VDO Clip 
35. ช่ือรายวิชา การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปะการแสดง 

1.1 วีดีโอคลิป 
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เอกสารแนบ คก. 1.2.2.1 
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตใ
นศตวรรษที่ 21 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 6,658 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ ป.ตรี และ ป.บัณฑิต 
สารสนเทศปีการศึกษา 2563) เข้าร่วมกิจกรรม 4,954 คน คิดเป็นร้อยละ 74.41 
ประกอบไปด้วยกจิกรรมพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิน้ จำนวน 60 กิจกรรม ยกเลิกกิจกรรม 
ยกเลกิกิจกรรม 21 กิจกรรม เบิกงบประมาณ แต่ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 3 กิจกรรม คงเหลือจัดกิจกรรม 36 
กิจกรรม 
 
คณะครุศาสตร ์

1. ธ สถิตในดวงใจ วไลยอลงกรณ์ 13 ตุลาคม 2563 สาขา 11 สาขา. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 100 คน  เข้าร่วมจำนวน. 216 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถแก้ปัญหาได้ คิดเป็นเกินร้อยละ 100  
2. VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา .สาขา 11 สาขา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60. คน เข้าร่วมจำนวน 108 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม 
ภาวะความเป็นผู้นำ พัฒนาด้านทักษะอาชีพและการเรียนรู้ จากกิจกรรมในฐานที่ 2 
อุทกธารอาหารเพื่อชุมชนกิจกรรมหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัย คิดเป็นเกินร้อยละ 100 
3. ยลแสงธารา คืนพระจันทร์เต็มดวง สาขา การศึกษาปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 46 คน เข้าร่วมจำนวน 46 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะอาชีพและ 
การเรียนรู้จากการจัดซุ้มขายผลไม้ และขนมโบราณ มีความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม สร้างภาวะความเป็นผู้นำ 
คิดเป็นเกินร้อยละ  100 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา สาขา 11 สาขา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 366 คน  เข้าร่วมจำนวน 
366 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์ 
อย่างมีเหตุผล  ตั้งอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม จากกิจกรรมศึกษาพระธรรมจากพระอาจารย์ 3 ฐาน 1.การเข้าถึงพระรัตนตรัย 
2.ครูคือผู้ลิขิตชีวิตเรา 3.เกียรติของความเป็นมนุษย์ ธรรมบรรยาย “ทางแห่งความสำเร็จ”  และพิธีสู่ความเป็นพุทธบุตร 
คิดเป็นเกินร้อยละ 100 
5. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร  สาขา 11 สาขา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 383 คน เข้าร่วม จำนวน 383 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา..ทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม สร้างภาวะความเป็นผู้นำ เข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรม 
มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมีระเบียบวินัย คิดเป็นเกินร้อยละ 100 
6. แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เจ้าฟ้าเกมส์” ครั้งที่ 17 สาขา 11 สาขาวิชา 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน เข้าร่วมจำนวน 110 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อ การดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 
21 ด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ไขปัญหาได้ มีความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม 
สร้างภาวะความเป็นผู้นำ มีน้ำใจนักกีฬา คิดเป็นร้อยละ 22 
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7. เลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาชุดใหม่ สาขา 11 สาขาวิชา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 500 คน    เข้าร่วมจำนวน 
1,158 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ในด้านการพัฒนาคุณภาพ      
ความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคม  ซ่ึงกิจกรรมในครั้งน้ีถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ด้านการเป็นพลเมือง (Civic Literacy)  
คิดเป็นร้อยละ 231.6 
8. พัฒนาศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ สาขา 11 สาขาวิชา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 310 คน เข้าร่วมจำนวน 306 คน  
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ด้านการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อที่จะได้นำมาใช้ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด เพิ่มพูนความรู้สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยั้งสามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข  
และได้การสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 98.70 
9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขา 11 สาขาวิชา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 350 คน เข้าร่วมจำนวน 356 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ส่งเสริมให้ความรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ การแต่งกาย การพัฒนาความเป็นครู รวมถึงการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมต่าง ๆ 
และจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นคิดเป็นเกินร้อยละ 101.71 
10. SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม (SOCIAL ENGINEER) สาขา 11 สาขาวิชา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 คน 
เข้าร่วมจำนวน 16 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิด วิเคราะห์ เชิงเหตุ-
ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนระดมสรรพกำลัง 
ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา (นักประสานงาน) และทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม คิดเป็นเกินร้อยละ 200 
 

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1. (รหัส 21-04-01-001) เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขา ทัศนศิลป์กลุ่มเป้าหมายจำนวน 26 คน 
เข้าร่วมจำนวน 26 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
2. (รหัส 21-04-01-003) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 52 .คน เข้าร่วมจำนวน 52 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน  
3. (รหัส 21-04-01-024 การศึกษาดูงานในกระบวนการยุติธรรม สาขานิติศาสตร์.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 101.คน เข้าร่วมจำนวน 
101 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 
4. (รหัส 21-04-01-004 การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 21 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 คน เข้าร่วมจำนวน 418 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน/ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี/ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
5. (รหัส 21-04-01-015 Intensive English Preparation สาขาภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 88 คน เข้าร่วมจำนวน 88 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 
6. (รหัส 21-04-01-006 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน เข้าร่วมจำนวน 6 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  
7. (รหัส 21-04-01-007 ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สาขา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 250 คน เข้าร่วมจำนวน 276 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน  
8. (รหัส 21-04-01-008 เตรยีมความพร้อมก่อนการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) สาขา คณะกรรมการกิจการนักศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 280 คน เข้าร่วมจำนวน 245 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน  
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9. (รหัส 21-04-01-010 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PDSA และเสริมสร้างผู้นำนักศึกษาต้นแบบ 
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80 คน เข้าร่วมจำนวน 80 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและการทำงาน 
10. (รหัส 21-04-01-011 เสวนาพัมนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 54 คน เข้าร่วมจำนวน 52 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน  
11. (รหัส 21-04-01-013 Career Preparation Training สาขาภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 39 คน เข้าร่วมจำนวน 39 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  
12. (รหัส 21-04-01-021 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านคนต้นแบบ..สาขา จิตวิทยา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 .คน 
เข้าร่วมจำนวน 49 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน  
13. (รหัส 21-04-01-023 เตรียมความพร้อมในการศึกษาวิชากฎหมาย สาขา นิติศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน 
เข้าร่วมจำนวน 30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน  
 

คณะวิทยาการจัดการ  

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษาโลจิสติกส์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ  
ซัพพลายเชน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน เข้าร่วมจำนวน 32 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในวิชาแกนและเน้ือหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 
2. กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office excel ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ 
สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 58 คน เข้าร่วมจำนวน 58 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ 
และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
3. กิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับวิชาชีพมัคคุเทศก์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจำนวน 46 
คน เข้าร่วมจำนวน 43 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills)  
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 53 คน เข้าร่วมจำนวน 
50 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 
5. กิจกรรมธรรมะรักษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน เข้าร่วมจำนวน 40 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน 
(Life and Career Skills) 
6. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 172 คน เข้าร่วมจำนวน 203 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
7. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน 
เข้าร่วมจำนวน 37 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในวิชาแกนและเน้ือหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 
8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโปรแกรมสำนักงานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 28 คน เข้าร่วมจำนวน 28 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills) 
9. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 59 คน 
เข้าร่วมจำนวน 59 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills) 
10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มเป้าหมายจำนวน 52 คน เข้าร่วมจำนวน 52 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. กิจกรรม พัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรายวิชา การแข่งขันกีฬาภายในคณะ “Sci-Tech Games” 
ประจำปีการศึกษา 2563  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 350 คน เข้าร่วมจำนวน 303 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 
2. กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน เข้าร่วมจำนวน 350 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริมทักษะความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
3. กิจกรรม โภชนสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน40คน เข้าร่วมจำนวน40 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
4. กิจกรรม  หลักสูตรคณิตศาสตร์ พัฒนาความรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 32 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
5. กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร์ สานสายใยนักคณิตฯ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 32 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
6. กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 33 คน เข้าร่วมจำนวน 33 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 33 คน เข้าร่วมจำนวน 33 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
8. กิจกรรม  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 59 คน 
เข้าร่วมจำนวน 50 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
9. กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสวนาวิชาการสืบสานสัมพันธ์ SAFETY VRU กลุ่มเป้าหมายจำนวน 108 
.คน เข้าร่วมจำนวน 108 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
15. กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเผยแพร่ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4  
หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน. 91 คน เข้าร่วมจำนวน 91 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
16. กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเสริมอัตลักษณ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 106 คน เข้าร่วมจำนวน 106 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
18. กิจกรรม หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติฯ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ระบบจัดการภัยพิบัติภาคกลาง 
และผลิตสื่อการเรียนรู้ ชุด ดิน หิน และแร่ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
20. กิจกรรม หลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์เปิดโลกดาราศาสตร์และอุตุนิยมวิทยา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน เข้าร่วมจำนวน 16 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
26.  กิจกรรม  หลักสูตรคหกรรมศาสตร์พัฒนาโรงเรียนด้วยจิตอาสา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน เข้าร่วมจำนวน 80 คน 
ทักษะความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ 
28. กิจกรรม หลักสูตรเคมีพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน 
เข้าร่วมจำนวน 6 คน ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้/ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
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29. กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ในศตวรรษที่ 21 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน  43 คน เข้าร่วมจำนวน 43 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
34. กิจกรรม 
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรรายวิชาชั้นปีที่ 1 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน....11...คน เข้าร่วมจำนวน..11....คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้  
35. กิจกรรม  
หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกรรายวิชาชั้นปีที่ 2 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน..16.....คน เข้าร่วมจำนวน...16...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน  
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน  18 คน เข้าร่วมจำนวน 18 คน   
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 คน เข้าร่วมจำนวน 7 คน  
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 39 คน เข้าร่วมจำนวน 39 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 คน เข้าร่วมจำนวน7 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คน   
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน เข้าร่วมจำนวน 16 .คน  
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน  
2. โครงการค่ายภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยี   วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิต 
และการทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัว มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ  
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คน  
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 33 คน เข้าร่วมจำนวน 33 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 15 คน ทั  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเน่ือง) กลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 คน เข้าร่วมจำนวน 7 คน  
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน เข้าร่วมจำนวน 16 คน 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 19 คน เข้าร่วมจำนวน 19 คน  
3. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา ครั้งที่ 1 (ภายในคณะ) วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะที่ได้รับทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (ครั้งที่ 2 ยกเลิก 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการได้   
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 47 คน เข้าร่วมจำนวน 47 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล    กลุ่มเป้าหมายจำนวน 49 คน เข้าร่วมจำนวน 49 คน  
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 67 คน เข้าร่วมจำนวน 67 คน  
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 39 คน เข้าร่วมจำนวน 39 คน  
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน เข้าร่วมจำนวน 32 คน  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน  
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4. โครงการปัจฉิมนิเทศ  วันที่ 2-3  มีนาคม  2564 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงานสามารถปรับตัว 
มีความรับผิดชอบ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล    กลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 คน เข้าร่วมจำนวน 7 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คน   
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน   
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 9 คน  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 13 คน   
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 39 คน เข้าร่วมจำนวน 38 คน   
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 คน เข้าร่วมจำนวน 17 คน  
5. โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  วันที่  4  มีนาคม  2564 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและการทำงานสามารถปรับตัว มีความรับผิดชอบ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้  
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 3 .คน  
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คนเข้าร่วมจำนวน 9 คน  
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน  
สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 11 คน   
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล    กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน  
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน  
6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนานักวิจัยรุ่นจ๋ิว ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงานสามารถปรับตัว 
มีความรับผิดชอบ สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้  
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 36 คน เข้าร่วมจำนวน 36 คน  
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 คน เข้าร่วมจำนวน 2 คน  
7. โครงการไหว้ครูช่าง ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 
สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 15 คน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน   
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน   
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน เข้าร่วมจำนวน 20 คน  
สาขาวิชาออกแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน   
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   กลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน เข้าร่วมจำนวน 11 คน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 คน เข้าร่วมจำนวน 3 คน  
8. กิจกรรมศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career 
Skills)  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน    
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 17 คน เข้าร่วมจำนวน  17 คน    
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม เครื่องกล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน    
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน เข้าร่วมจำนวน 11 คน   
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สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 15 คน  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 คน เข้าร่วมจำนวน 3 คน  
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 คน เข้าร่วมจำนวน 3 คน  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1. กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในคณะ “เกษตรสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด ”สาขาเกษตรศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 160 คน เข้าร่วมจำนวน 160 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  คือ การแก้ปัญหาเป็น การมีวิจารณญาณ การเต็มใจร่วมมือ 
และ ทักษะชีวิตและอาชีพ คือ มีความเป็นผู้นำ มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว 
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน. 30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ ทักษะชีวิตและอาชีพ 
3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 45 
คน เข้าร่วมจำนวน  45 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

1. กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพเพื่อการทำงานในสถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล.ปี 3 และ ปี 
4 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เข้าร่วมจำนวน 23 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 
2. ความรู้ด้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  4. ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
2. การสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการสถานพยาบาล 
และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการสถานพยาบาล ปี 
4.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 117 คน เข้าร่วมจำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา  1. 
ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  4. ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
3.  เซฟเลิฟเซฟไลฟ์ (safe love safe life)...สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 95 คน เข้าร่วมจำนวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 4. ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล  
4. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2563 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการสถานพยาบาล ปี 4 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 117 คน เข้าร่วมจำนวน 117 
คนคิดเป้นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 4. 
ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
5. กิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ปี 1 และองค์การนักศึกษา.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เข้าร่วมจำนวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา  1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 3. ความรู้ด้านไอซีที  4. 
ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
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6.  การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน และทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐานร่วมกับชุมชน 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 87 คน เข้าร่วมจำนวน 87 คนคิดเป้นร้อยละ 100 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. 
ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 4. ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
7.  บ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาที่สนใจ จำนวน 40  คน 
เข้าร่วมจำนวน 15  คนคิดเป้นร้อยละ 37.50 (เน่ืองจากข้อจำกัดการรวมกลุ่มของการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019) 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 4. ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
8. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 รหัส 61  จำนวน 94 คน 
เข้าร่วมจำนวน. 93 คนคิดเป้นร้อยละ 98.94 ทักษะที่ได้รับการพัฒนา  1. ความรู้ด้านสารสนเทศ 2. ความรู้ด้านสื่อ 4. 
ทักษะและความรู้อ่ืนๆในการเป็นพลเมืองดิจิทัล 

 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงานสาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 18  น เข้าร่วมจำนว 18  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
2.  ศึกษาดูงานการจัดการโรงแรมธุรกิจที่พักเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษา Hotel Visit 
สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32  คน เข้าร่วมจำนวน 32 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตและอาชีพ 
3. ชื่อโครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเตรียมพร้อมก่อนประกอบอาชีพ 
สาขาวิชาการจัดารธุรกิจบริการผู้สูงอายุ.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 คน เข้าร่วมจำนวน 2 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตและอาชีพ 
4. โครงการศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
สาขาการจัดการนวัตการค้ากลุ่มเป้าหมายจำนวน 13 คน เข้าร่วมจำนวน 13 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยี 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการสาขาการจัดการนวัตการค้ากลุ่มเป้าหมายจำนวน 13 
คน เข้าร่วมจำนวน 13 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตและอาชีพ 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Airport  Management  สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
    - กิจกรรมที่1 โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท อจิลิตี้ จำกัด กลุ่มเป้าหมายจำนวน 19 คน เข้าร่วมจำนวน 19 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตและอาชีพ 
    - กิจกรรมที่2 โครงการศึกษาดูงาน ณ สนามบินภูเก็ต กลุ่มเป้าหมายจำนวน 48 คน เข้าร่วมจำนวน 48 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตและอาชีพ 
7. ชื่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฝึกงานสาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า กลุ่มเป้าหมายจำนวน  
9. คน เข้าร่วมจำนวน 9  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
8. ชื่อโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 17 คน เข้าร่วมจำนวน  17 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 

 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ สระแก้ว  
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1.  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียมพร้อมของนักศึกษาในทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ประจำปีการศึกษา 2564..สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขการจัดการทั่วไป สาขาเกษตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน   
เข้าร่วมจำนวน 200 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา คือ ทักษะชีวิตและการทำงาน  การอยู่ร่วมกัน 
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บัณฑิตวิทยาลัย  

1. กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี2563 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน เข้าร่วมจำนวน 180 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา -  
2. กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี 2563 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน เข้าร่วมจำนวน 180 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา...ระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร 
ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 
3. กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.อบรมเชิงปฏิบัติการ จิตตปัญญาศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ปี 2563 เป้าหมายจำนวน 180 คน เข้าร่วมจำนวน 180 คน  
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.ความรู้และแนวทางในการพัฒนาจิตตปัญญาของตนเอง 
นำแนวทางจิตตปัญญาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน และการทำงานได้ 
4. กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.พัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปี 2563 
เป้าหมายจำนวน 180 คน เข้าร่วมจำนวน 180 คน  ทักษะที่ได้รับการพัฒนาการพัฒนาจิตของตนเอง 
นำหลักธรรมที่ตนยึดเหน่ียวมาเพื่อการพัฒนาตนเองได้ 
อธิบายหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครูได้ 
5.  กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.จัดทำคู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน เข้าร่วมจำนวน . 180 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
6.  กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุ่มเป้าหมายจำนวน 
180 คน เข้าร่วมจำนวน 180 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.การแนะนำ 
หรือชี้แจงครั้งสุดท้ายก่อนผู้เรียนจบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู  
7. กิจกรรม (บัณฑิต) คก.สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน 
เข้าร่วมจำนวน 15 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
8. กิจกรรม (การจัดการเทคโนโลยี) คก.บริหารจัดการหลักสูตร และจัดซ้ือวัสดุทางสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 15 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.การเสนอหัววิทยานิพนธ์อย่างไรให้ได้รับการอนุมัติ  
9.  กิจกรรม (บัณฑิต) คก.การปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 140 คน เข้าร่วมจำนวน 69 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.การจัดการเรียนการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  
10.  กิจกรรม (บัณฑิต) คก.แสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต กลุ่มเป้าหมายจำนวน 65 คน เข้าร่วมจำนวน  64 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
11.  กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน 
เข้าร่วมจำนวน  180 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.กระบวนการคิดการพัฒนาตนเองของนักศึกษา. 
12. กิจกรรม (ป.บัณฑิต) คก.อบรมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัย กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน เข้าร่วมจำนวน  6 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.ความรู้ระบบโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการวิจัยของนักศึกษา. 
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กองพัฒนานักศึกษา 
1. ชมรมนาฏศิลป์ร่วมสมัย (4 พ.ย.63) 
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา 67 คน นักเรียน 30 คน เข้าร่วม นักศึกษา 67 คน นักเรียน 30 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
2. ชมรมเรารักไทย (6-8 พ.ย. 63) 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 70 คน นักเรียน 40 คน  เข้าร่วม นักศึกษา 70 คน นักเรียน 40 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  การสื่อสารและการร่วมมือ 
3. ชมรมครอบครัวอาสา (6-10 พ.ย.63) 
กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 90 คน ครูและนักเรียน จำนวน 67 คน เข้าร่วม นักศึกษา 90 คน ครูและนักเรียน จำนวน 67 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ 
4. สัมมนาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 (25-27 พ.ย.63) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 คน เข้าร่วมจำนวน 2 .คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
ทักษะด้านสารสนเทศ ความรู้เท่าทันโนโลโลยี สารสนเทศ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
5. ชมรม VRU Volleyball CLUB (28-29 พ.ย. 63) 
กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา 40 คน บุคคลทั่วไป 40 เข้าร่วม นักศึกษา 90 คน บุคคลทั่วไป 110 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา 
ทักษะชีวิตและการทำงาน ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสารและการร่วมมือ 
6. ชมรมหุ่นยนต์ VRU (พ.ย. 63 – ส.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน เข้าร่วมจริง 20 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ 
สื่อและเทคโนโลยี Information Media and Technology Skills 
7. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร (2 ธ.ค.63) 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,300 คน เข้าร่วมจำนวน 1,154 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
การสื่อสารและการร่วมมือ 
8. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 (2 ธ.ค. 63) 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,300 คน เข้าร่วมจำนวน 981 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
การสื่อสารและการร่วมมือ 
9. อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า (7 ธ.ค. 63) 
กลุ่มเป้าหมาย ศิษย์เก่าจำนวน 100 คน เข้าร่วมจำนวน 85 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
การดำรงชีพและการทำงาน การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด  ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. ประชุมสัมมนาเครือข่าย มรภ.กลุ่มภาคกลาง (14-16 ธ.ค. 63) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน  2 คน เข้าร่วมจำนวน 2 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
11. ชมรมเพื่อพ่อเราพอเพียง (23 ธ.ค.63) 
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กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60  คน เข้าร่วมจำนวน 60 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการร่วมมือ 
12. ชมรมวัฒนธรรมไทยในใจครู (23 ธ.ค.63) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 58 คน เข้าร่วมจำนวน 58 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
13. ชมรม Eng Act Art (24 ธ.ค. 63) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 200 คน เข้าร่วมจำนวน 200 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง  ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
การสื่อสารและการร่วมมือ 
14. อบรมการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารฯ (3 ก.พ.64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน  150 คน เข้าร่วมจำนวน 143  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
การหม่ันหาความรู้รอบด้าน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
15. คัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานฯ (4 ก.พ. 2564) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1  คน เข้าร่วมจำนวนคน 1  ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
16. เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา (10 ก.พ.64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 6,259   คน เข้าร่วมจำนวน 522 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ความเป็นผู้นำและความรับผิด 
17. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา (15 ก.พ.64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60  คน เข้าร่วมจำนวน 60  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและการทำงาน 
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ 
18. ชรมรมครูอาสาค่ายคณิตศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 26-27 ก.พ. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย 80 คน เข้าร่วมจริง 80 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ 
19. ชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อมวลชน (2 มี.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย 492 เข้าร่วม 422 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ 
20. เข้าร่วมอบรมแกนนำวิศวกรสังคม (18-20 มี.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3   คน เข้าร่วมจำนวน 3 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกิดทักษะวิศวกรสังคม 
21. อบรมวาดรูป (26 มี.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30  คน เข้าร่วมจำนวน 27  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
22. ปัจฉิมนิเทศเตรียมบัณฑิตสู่สังคมฯ (26 มี.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 492  คน เข้าร่วมจำนวน 422  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและการทำงาน  
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ 
23. ปัจฉิมนิเทศ กยศ. (26 มี.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 492  คน เข้าร่วมจำนวน 439  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและการทำงาน  
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การหม่ันหาความรู้รอบด้าน 
24. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาพิการ (21 มี.ค.64) 
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กลุ่มเป้าหมาย 11 คน เข้าร่วมจริง 11 คน   ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านทักษะชีวิตและการทำงาน  
ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ 
25. การแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่ 17 “เจ้าฟ้าเกมส์” (นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์) วันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย 90 คน เข้าร่วมจริง 113 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ รู้จักเข้าสังคม  มีความเป็นผู้นำ  
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ใส่ใจนวัตกรรม 
26. พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อมือาชีพ (30 มี.ค. 64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน  30 คน เข้าร่วมจำนวน 31  คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
27. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (21 มิ.ย.64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000  คน เข้าร่วมจำนวน 1,128 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ (รู้จักเข้าสังคม 
เรียนรู้วัฒนธรรม) 
28. ทักษะชีวิตพิชิตความสำเร็จ (21 มิ.ย. 64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,000  คน เข้าร่วมจำนวน 1,128 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ (รู้จักเข้าสังคม 
เรียนรู้วัฒนธรรม) 
29. การใช้งานระบบ e-studentloan แบบดิจิทัล DSL (26 มิ.ย.64) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 300  คน เข้าร่วมจำนวน 185 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
Information Media and Technology Skills 
30. อบรมให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ “เขียนโครงการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” วันที่ 18 ส.ค. 2564 
กลุ่มเป้าหมาย 35  คน เข้าร่วมจริง 49 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(Learning and Innovation Skills) 
31. สถานศึกษาปลอดภัย (8 ก.ย.64) 
กลุ่มเป้าหมาย 100  คน เข้าร่วมจริง 100 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะชีวิตและอาชีพ รู้จักสังคม รับผิดชอบหน้าที่ 
32. มาเรียน มาเล่น มาเฟ้นหาทักษะกับกองพัฒนานักศึกษา “การจัดทำตลาดนัดออนไลน์” (11 ก.ย. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน เข้าร่วมจริง 37 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านการพัฒนาอาชีพ 
33. เปิดโลกชมรม (15 ก.ย. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน เข้าร่วมจริง 900 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ รู้จักปรับตัว เข้าสังคม 
เรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำ ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี หม่ันหาความรู้รอบด้าน 
34. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ รับผิดชอบหน้าที่ 
35. กิจกรรมองค์การฯ และสภานักศึกษาฯ (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  30 คน เข้าร่วมจริง 30  คนจำนวน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะชีวิตและอาชีพ รู้จักเข้าสังคม 
มีความเป็นผู้นำ ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
36. กิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย. 64) 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน เข้าร่วม 180 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and 
Innovation Skills) 
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เอกสารแนบ คก. 1.2.3.1 
ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏบิัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำน
วนนักศึกษาทั้งหมด 
จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ร่วมโครงการพัฒนากจิกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผา่นกา
รทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำนวน 6,658 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ ป.ตรี และ 
ป.บณัฑิต สารสนเทศปีการศึกษา 2563) 
เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้จากการปฏิบัติผา่นการทำงานร่วมกับชมุชนจำนวน 
947 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 14.22 จำแนกรายหนว่ยงานได้ดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร ์
1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสำหรบัครูคณิตศาสตร์กับโรงเรียนวัดท่าสีโพธ์ิเหนือ วันที่ 16 ธ.ค. 
2563 จังหวัดสระบรุี หลกัสูตรสาขาคณิตศาสตร์ .นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 30 
คน 
2. กิจกรรมครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 6 กับ โรงเรียนวัดคุณหญิงสม้จีน วันที่ 23 ธ.ค. 2563 จังหวัด 
ปทุมธานี สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  นักศึกษากลุม่เป้าหมายจำนวน 109 คน   เข้าร่วมจำนวน 109 
คน 
3. Eng Act Art on Tour  2020 กบัโรงเรียนบ้านบึ วันที่ 24 ธ.ค. 2563 จังหวัดปทุมธานี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 13 คน เข้าร่วมจำนวน 13 คน 
4. กิจกรรมพฒันาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน กับโรงเรียนบ้านซับนอ้ย  
วันที่ 26 – 28 ก.พ. 2564 จังหวัดสระแก้ว หลกัสูตรสาขาคณิตศาสตร์ นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 75 คน 
เข้าร่วมจำนวน 75 คน 
5. ครูวิทยจ์ิตอาสาและครูวิทยเ์พื่อมวลชน (สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท์ั่วไป)  
กับโรงเรียนวัดปทมุนายก วันที่ 2 มี.ค. 2564 จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน เข้าร่วมจำนวน 20 คน 
6. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษารายวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนวัดลาดทราย 
ด้วยการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) กบัโรงเรียนวัดลาดทราย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 จังหวัดพระนครศรอียุธยา สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 
คน เข้าร่วมจำนวน 12 คน 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.  โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสงัคมรายตำบลรายตำบลสร้างรากแก้วใหป้ระเทศ แบบบูรณาการ 1 ตำบล 
1 มหาวิทยาลัย กับ ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างเดือน มิถุนายน - ธันวาคม 
2564 จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุม่เป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน 
2. กิจกรรมขับเคลือ่นโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบรูณาการ 1 
ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับชุมชนช่ือตำบลบ้านเกาะ 
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดอืน มิถุนายน - ธันวาคม 2564 จ.พระนครศรีอยุธยา   
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน 
3. กิจกรรม สงูวัย ยังแจ๋ว ด้วยโภชนาการ กับชุมชนช่ือเทศบาลตำบลพระอินทราชา ตำบลพระอินทราชา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัน/เดือน/ปี/9 ธันวาคม 2563 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชา โภชนาการ 
และการกำหนดอาหาร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน เข้าร่วมจำนวน 20 คน 
4. กิจกรรม DISE สู่ชุมชน กับชุมชนช่ือชุมชนบ้านเอื้ออาทร รังสิต คลอง 10/1 เฟส 1 - 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี 
วันที่ 21 สิงหาคม 2564 จ.ปทุมธานี สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 10 คน 
 
คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
1. การเรียนรู้และการพัฒนาตามกระบวนการของวิศวกรสงัคม (รหสั 21-05-01-001) กับชุมชนช่ือ 
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์..ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2564 จังหวัด ปทุมธานี 
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน/จิตวิทยา/ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร/รัฐประศาสนศาสตร์/.สังคมศาสตรเ์พื่
อการพฒันา/ศิลปะการแสดง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน เข้าร่วมจำนวน 38 คน 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. โครงการโครงการกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลแบบบรูณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)กับชุมชนช่ือ ต.คลองเจ็ด อ.คลองคลวง ระหว่าง เดอืนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2565  จ.ปทุมธานี ทุกสาขาวิชาของคณะ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน 
2. โครงการโครงการกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลแบบบรูณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กับชุมชนช่ือ ต.แคออก อ.บางไทร ระหว่าง กมุภาพันธ์ 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565. 
จ.พระนครศรอียุธยา ทุกสาขาวิชาของคณะ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน 
3. โครงการโครงการกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลแบบบรูณาการ 
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(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)กับต.แคตก อ.บางไทร ะหว่าง เดอืนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565  
จ.พระนครศรอียุธยา ทุกสาขาวิชาของคณะ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 4 คน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกบัชุมชน เพื่อพฒันาท้องถ่ินและการเรียนรูร้่วมกัน 
กับสำนักงานเทศบาลเมอืงลำตาเสา  อ.วังน้อย วันที่  4  สิงหาคม 2564 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุม่เป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 15 คน 
2. กิจกรรมการทำเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือ Covid-19 แบบพกพา กับชุมชน วัดบางไทร ต.บางไทร อ.บางไทร  วั 
วันที่  21  กรกฎาคม 2564 จังหวัดพระนครศรอียุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิส์และหุ่นยนต์ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน 
3. กิจกรรมการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบือ้งต้น กับชุมชน คลอง 5 ม.14 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  วันที่ 
9 สิงหาคม 2564 จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครือ่งกล กลุม่เป้าหมายจำนวน 3 คน 
เข้าร่วมจำนวน 3 คน 
4. กิจกรรมการสร้างเครื่องฉีดแอลกอฮอล์โดยใช้เช็นเซอรท์ดแทนการสัมผสัด้วยมือ กบั หมูบ่้านทับทิมสยาม 
05 ต.หนองไก่เถ่ือน  อ.คลองหาด  วันที่  10  สิงหาคม 2564 จังหวัดสะแก้ว สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ี
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 คน 
5. กิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าง กบั ชุมชนวัดไก่เตี้ย ม.1 ต.กระแซง อ.สามโคก  
วันที่  4  สิงหาคม 2564 จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสาขา วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 คน เข้าร่วมจำนวน 12 คน 
6. กิจกรรมการเพิ่มความปลอดภัยสำหรบัผู้มาใช้พื้นที่บริการวิชาการในชุมชน กับชุมชนวัดลาดหลมุแก้ว 
ต.ลาดหลุมแก้ว  อ.ลาดหลุมแก้ว วันที่  6 สิงหาคม 2564 จังหวัดปทมุธานี 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 คน เข้าร่วมจำนวน 40 คน 
7. กิจกรรมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบื้องต้น กับชุมชน วัดลาดหลุมแก้ว ต.ลาดหลมุแก้ว  
อ.ลาดหลุมแก้ว วันที่  30  กรกฎาคม 2564 จังหวัดปทมุธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง) 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน. 8 คน 
8. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของชาวชุมชนวัดธรรมนาวาในสถานการณ์ 
Covid-19 กับ ชุมชนวัดธรรมนาวา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  วันที่  1  สิงหาคม 2564 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมายจำนวน 8 คน เข้าร่วมจำนวน 8 
คน 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. รายวิชา VGE 109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 241 คน เข้าร่วมจำนวน 241 คน 
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2. โครงการยกดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลสร้างรากแกว้ให้ประเทศแบบบรูณาการ (1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย) กลุม่เป้าหมาย 20 คน เข้าร่วมจำนวน 20 คน 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์
1. โครงการ1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)กบัชุมชนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทมุธานี วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2564- 31 มกราคม 2565 จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 คน เข้าร่วมจำนวน 3 คน 
2. โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T)กับชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564- 31 มกราคม 2565 จังหวัด สระแก้ว หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล กลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 คน เข้าร่วมจำนวน 5 คน 
3.  โครงการการพัฒนานกัศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน 
และทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐานร่วมกับชุมชนสถานพยาบาลในภูมิลำเนาของนักศึกษา 
รหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 หลักสูตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 87 คน เข้าร่วมจำนวน 87 คน 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ไม่มีการดำเนินการ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว ไม่มีการดำเนินการ 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
1. โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการสิง่แวดล้อมสู่ชุมชนท้องถ่ิน จ.อทุัยธานี กับชุมชนบ้านตาลเอน       
ต.ท่าซุง วันที่ 7 ธันวาคม 2563 จังหวัด อุทัยธานี 
หลักสูตรสาขา.นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอ้ม.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน เข้าร่วมจำนวน 20 คน 
2. โครงการสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรในท้องถ่ินเพื่อแกป้ัญหาและพฒันาคุณภาพชีวิต กับศูนย์วิทยาศาสตร์ 
วันที่่ 5 พฤษภาคม 2564 จังหวัด ปทุมธานี หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อการพฒันา 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน เข้าร่วมจำนวน 11 คน 
3. โครงการการสร้างนวัตกรรมจากการตอ่ยอดภูมิปญัญาทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมอาชีพของชุมชน 
กับศูนย์วิทยาศาสตร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จังหวัดปทมุธานี 
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพือ่การพัฒนา.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 11 คน เข้าร่วมจำนวน 11 
คน 
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4. โครงการส่งเสริม ถ่ายทอด และการจัดการความรู้การวิจยัเพื่อการใช้ประโยชน์ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 
Meeting กบับัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 28 สิงหาคม 2564 จังหวัด ปทุมธานี หลักสูตรสาขา 
หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 154 คน 
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เอกสารแนบ คก. 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 68 หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน 42 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 61.76  (อ้างอิงสารสนเทศ ปี 2563)     
ครุศาสตร ์
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 11 หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน 6 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 54.54  
1. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 7 คน วันดำเนินการ 13 พฤษภาคม 2564 
ผลการดำเนินการ   ผ่านการอบคัดเลือกอันดับ 1  
2. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษ  และสาขาการประถมศึกษา 
จำนวน  6  คน   วันดำเนินการ 13 พฤษภาคม 2564 ผลการดำเนินการ ผ่านการอบคัดเลือกอันดับ 1  
3. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาจีน  สาขาวิทยาศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษ   สาขาคณิตศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  จำนวน 9  คน วันดำเนินการ 13 พฤษภาคม 2564 ผลการดำเนินการ ผ่านการอบ
คัดเลือกสำรองอันดับ 1 
4. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย จำนวน 5 คน ผลการดำเนินการ เข้าร่วมVRU Startup 
Camp 
5. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 18 คน ผลการดำเนินการ เข้าร่วมVRU Startup 
Camp 
6.ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 8 คน ผลการดำเนินการ เข้าร่วมVRU Startup 
Camp 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 12 หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน 7 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 58.33  
1. ช่ือหลักสูตร...ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต.....สาขา...จิตวิทยา....จำนวน....11....คน วันดำเนินการ...23, 30 ม.ค.64 
และ 20 ก.พ.64... ผลการดำเนินการ..จัดทำแผนธุรกิจ และมีการประกวดแผนธุรกจิ.. 
2. ช่ือหลักสูตร..ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต.....สาขา..ภาษาอังกฤษ....จำนวน...2.....คน วันดำเนินการ.. 23, 30 ม.ค.64 
และ 20 ก.พ.64... ผลการดำเนินการ..จัดทำแผนธุรกิจ และมีการประกวดแผนธุรกจิ.. 
3. ช่ือหลักสูตร...ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต.....สาขา..ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร..จำนวน....7....คน วัน
ดำเนินการ... 23, 30 ม.ค.64 และ 20 ก.พ.64... ผลการดำเนินการ..จัดทำแผนธุรกิจ และมีการประกวดแผน
ธุรกิจ โดยมีนักศึกษาจำนวน 2 รายเป็นผูป้ระกอบการรายใหม่จากการอบรม ได้แก่ 1. นางสาวอริศรา กลาง
คาร สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสือ่สาร ผลิตภัณฑ์พริกทอดกรอบ 8 รสชาติ 2. นางสาวสพุัตรา ชูช่ืน 
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร ผลิตภัณฑ์คุกกีทุ้เรียนทอดกรอบ 
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4. ช่ือหลักสูตร...ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต....สาขา..สังคมศาสตรเ์พื่อการพฒันา..จำนวน....1....คน วันดำเนินการ.... 
23, 30 ม.ค.64 และ 20 ก.พ.64... ผลการดำเนินการ..จัดทำแผนธุรกิจ และมีการประกวดแผนธุรกิจ... 
5. ช่ือหลักสูตร..ศิลปศาสตรบ์ัณฑิต...สาขา..การพัฒนาชุมชน..จำนวน....1....คน วันดำเนินการ... 23, 30 ม.ค.
64 และ 20 ก.พ.64....  ผลการดำเนินการ....จัดทำแผนธุรกจิ และมีการประกวดแผนธุรกิจ.. 
6. ช่ือหลักสูตร.....ศิลปกรรมบัณฑิต....สาขา..ทัศนศิลป์..จำนวน....12....คน วันดำเนินการ... 23, 30 ม.ค.64 
และ 20 ก.พ.64.... ผลการดำเนินการ...จัดทำแผนธุรกจิ และมีการประกวดแผนธุรกจิ.... 
7. ช่ือหลักสูตร....ศิลปศาสตร์บัณฑิต......สาขา..ศิลปะการแสดง..จำนวน.....5...คน วันดำเนินการ... 23, 30 ม.ค.
64 และ 20 ก.พ.64... ผลการดำเนินการ....จัดทำแผนธุรกจิ และมีการประกวดแผนธุรกิจ... 
วิทยาการจัดการ 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 9 หลกัสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน 7 หลักสูตร 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 
1. ช่ือหลักสูตรนเิทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 38 คน วันดำเนินการ 24 ธ.ค.63 ผลการ
ดำเนินการนักศึกษาได้รบัการพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการในธุรกิจการถ่ายภาพและนักศึกษาได้รบัการ
พัฒนาทักษะการถ่ายภาพเชิงธุรกิจในระดับมืออาชีพ 
2. ช่ือหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลกีสมัยใหม่ จำนวน 27 คน วันดำเนินการ 
30 เม.ย.64 
ผลการดำเนินการนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจกี่ยวกบัการใช้เครื่องมือ Digital Retail สร้างนักขายดิจิตอล
ออนไลน์ เช่น การใช้ FACEBOOK เพื่อขายสินค้า 
3. มีหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะใหบ้ัณฑิตมีทกัษะเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Startup) จำนวน 7 
หลักสูตร ได้แก่  
   3.1 ช่ือหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   3.2 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
   3.3 ช่ือหลักสูตรบญัชีบัณฑิต สาขาวิชาการบญัชี  
   3.4 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
   3.5 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 
   3.6 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดจิิทลั 
   3.7 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารธุรกิจ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 89 คน 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 14 หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน….7…. 
หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ 50 
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1. ช่ือหลักสูตรการพฒันาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากผักไชยา สาขา......คหกรรมศาสตร.์...จำนวน....5....คน วัน
ดำเนินการ..................... ผลการดำเนินการ1.พฒันาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากผักไชยา 2.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
และตราสินค้า 3.ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเฉพาะรูปแบบออนไลน์ 
2. ช่ือสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม จำนวน   4 คน  ผลการดำเนินงาน..VRU Startup Campและเขียนแผนธุรกจิ 
3. ช่ือสาขาสารสนเทศศาสตร์จำนวน   2  คน ผลการดำเนนิงาน..VRU Startup Campและเขียนแผนธุรกจิ 
4. ช่ือสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม จำนวน   4  คน  ผลการดำเนินงาน..VRU Startup Campและเขียนแผน
ธุรกิจ 
5. ช่ือสาขาโลจสิติกส์ฯ จำนวน   3  คน  ผลการดำเนนิงาน..VRU Startup Campและเขียนแผนธุรกิจ 
6. ช่ือสาขานวัตกรรมอาหารและเครื่องดืม่เพือ่สุขภาพ จำนวน   1  คน  ผลการดำเนินงาน..VRU Startup 
Campและเขียนแผนธุรกจิ 
7. ช่ือสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม จำนวน   1  คน  ผลการดำเนินงาน..VRU Startup Camp
และเขียนแผนธุรกิจ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด.....8.....หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน....6......
หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ........75............ 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 5 คน  
2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม จำนวน 4 คน 
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 คน  
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ จำนวน 2 คน 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 2 คน 
6. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม จำนวน 3 คน 
วันดำเนินกิจกรรมระหว่าง 26 ก.ค. 2564 – 31 ส.ค. 2564 
นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่มหลงัจากอบรมแบบคละสาขาวิชา โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สนใจ จัดทำแผนธุรกจิ 
และทดลองออกแบบช่องทางตลาดออนไลน์ โดยมีจำนวนธุรกิจที่ได้จากการบ่มเพาะ 4 ธุรกิจ ดังนี ้
1. “ธุรกิจ WoW ขนมเบือ้ง”  
2. “ธุรกิจ ตำทาว” 
3. “ธุรกิจ Skate up to you” 
   4. “ธุรกิจ Air Purifying Tree” 
เทคโนโลยีการเกษตร 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด......3....หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน....3......
หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ.......100.............. 
1. ช่ือหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สาขาเทคโนโลยกีารผลิตพืช จำนวน....2....คน วันดำเนินการ พ.ค.-ส.ค. 2564 ผล
การดำเนินการแฮมเบอร์เกอรD์.I.Y 

224



2. ช่ือหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ จำนวน....2....คน วันดำเนินการ พ.ค.-ส.ค. 2564 ผลการ
ดำเนินการแฮมเบอรเ์กอร์D.I.Y 
3. ช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน....2....คน วันดำเนินการ พ.ค.-ส.ค. 2564 ผลการ
ดำเนินการแฮมเบอรเ์กอร์D.I.Y 
4. ช่ือหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน....3....คน วันดำเนินการ ก.ค.-ส.ค. 2564 ผลการ
ดำเนินการ คุกกีผ้ักโขม 
สาธารณสุขศาสตร ์
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด.....4.....หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน.....1.....
หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ...........25......... 
1. ช่ือหลักสูตร..วิทยาศาสตรบัณฑิต...สาขาวิชาสุขภาพและความงาม.จำนวน...15.....คน วันดำเนินการ.เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ผลการดำเนินการ...ดำเนินการภายใต้โครงการบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพ
ให้กับผู้ประกอบการใหม่ ส่งผลให้สามารถสง่นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม start up ของมหาวิทยาลัยได้จำนวน 2 
กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด....4......หลกัสูตร มีหลักสูตรทีม่ีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหมจ่ำนวน....3....
หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ....75............... 
1. ช่ือหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขา การจัดการธุรกิจการบิน จำนวน. 2 ..คน วันดำเนินการ 9 ก.พ.64  
ผลการดำเนินการเข้าร่วมVRU Startup Camp  
2. ช่ือหลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า จำนวน.5 คน วันดำเนินการ 9 ก.พ.64 
ผลการดำเนินการเข้าร่วมVRU Startup Camp  
3. ช่ือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม จำนวน.6 คน วันดำเนินการ9 
ก.พ.64 ผลการเข้าร่วมVRU Startup Camp 
สระแก้ว 
จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด....3....หลักสูตร มหีลกัสูตรที่มกีารพฒันาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน….2….
หลักสูตร คิดเป็นรอ้ยละ......66.6..... 
1. ช่ือหลักสูตร...บธ.บ...สาขา...การจัดการทั่วไป....จำนวน....5....คน วันดำเนินการ. 1,8,15,22,29 มี.ค.,5 เม.
ย..2564.... ผลการดำเนินการ....บัณฑิตมีทกัษะเป็นผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (Startup).................. 
2. ช่ือหลักสูตร....รป.บ...สาขา....รัฐประศาสนศาสตร.์....จำนวน....10....คน วันดำเนินการ... 1,8,15,22,29 
มี.ค.,5 เม.ย..2564.. ผลการดำเนินการ…..บัณฑิตมทีักษะเปน็ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup).................... 
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เอกสารแนบ คก. 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษา 
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 27 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่1-4 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 5,495 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาระหว่าง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จำนวน 4,952 คน 
จากจำนวนนักศึกษาท้ังสิ้น 5,495 คน  (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 90.12 รายละเอียดดังน้ี 
  

ลำดับ ชั้นปี จำนวนท้ังสิ้น (คน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม(คน) 

1 ชั้นปี 1 (รหัส63) 1,305 1,202  

2 ชั้นปี 2 (รหัส62) 1,418 1,120 

3 ชั้นปี 3 (รหัส61) 1,172 1,044 

4 ชั้นปี 4 (รหัส60) 1,600 1,586  

  รวมท้ังสิ้น 5,495 4,952 (ร้อยละ 90.12) 

   
   
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 (รหัส 63 จำนวนทั้งสิ้น 1,305 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จำนวน 1,202 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.11) และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 

ลำดับ ชื่อโครงการ คณะ จำนวนท้ังสิ้น 
(คน) 

เข้าร่วม(ค
น) 

วันเดือนปี 

1. กิจกรรม College English Skills 
Preparation 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1 (รหัส63) 

ทุกคณะ 1,305 1,202 29, 30, 31 มี.ค. 
1,2 เม.ย. 64 

รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,305 1,202 ร้อยละ 92.11 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 (รหัส 62 จำนวนทั้งสิ้น 1,418 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างระหว่าง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จำนวน 1,120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.98) 

ลำดั
บ 

ชื่อโครงการ คณะ 
จำนวนท้ังสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม 

(คน) 
วันเดือนปี 

1. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

สาธารณสุขศาสตร์ 97 94 29, 30, 31 มี.ค. 
1,2 เม.ย. 64 

2. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 

  
วิทยาการจัดการ 
(รวม 258 คน) 
  

31 28 15, 22 ก.พ. 64 และ 
1, 8 มี.ค. 64 

3. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน) 

40 37 29, 30, 31 มี.ค. 64 
และ 1, 2 เม.ย. 64 

4. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

187 162 27, 28 มี.ค. 64 

5. คก.อบรมความรู้ TOEIC 
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 373 369 24 ก.พ.–7 มี.ค.64 

6. คก.อบรมความรู้ TOEIC 
สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
(รวม 354 คน) 
  

45 42 พ.ค.–มิ.ย.64 

7. คก.อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

309 103 1 – 21 ก.พ. 64 

8. คก.อบรมความรู้ Vocabulary and Case 
Study for Security and Safety in 
Aviation สาขาการบิน ชั้นปีที่ 2 

วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
(รวม 40 คน) 
  

15  13 16 ม.ค.–13 ก.พ. 64 

9 คก.อบรมความรู้ TOEIC Preparation2 
สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
ชั้นปีที่ 2 

 6 6 2 มี.ค. – 1 เม.ย. 64 
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ลำดั
บ 

ชื่อโครงการ คณะ 
จำนวนท้ังสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม 

(คน) 
วันเดือนปี 

10 คก.อบรมความรู้ English Grammar2 
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ชั้นปีที่ 2 

 19 17 20 มี.ค. – 3 เม.ย.64 

11. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ
ลยี 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

152 124 6, 13 ก.พ. 64 

12. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุต
สาหกรรม 

104 91 31 ม.ค. 64, 7, 10 
ก.พ. 64 

13. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีกา
รเกษตร 

17 15 27 ม.ค. 64, 3, 10, 17, 24 
ก.พ. 64 

14. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 

มรภ.วไลยอลงกร
ณ์ฯ สระแก้ว 

23 19 ก.พ.64 

รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,418 1,120 ร้อยละ 78.98 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 (รหัส 61 จำนวนทั้งสิ้น 1,172 คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างระหว่าง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จำนวน 1,044 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89.09) 

ลำดับ ชื่อโครงการ คณะ 
จำนวนท้ังสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม 
(คน) 

วันเดือนปี 

1. คก.อบรมความรู้ TOEIC 
สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 
คณะครุศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์ 314 271 13 มี.ค.– 
2 เม.ย.64 

2. คก.อบรมความรู้ TOEIC 
สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษแ
ละสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 

คณะมนุษยศาสตร์และสั
งคมศาสตร์ 
(รวม 304 คน) 
  

41 39 2 ก.พ.- 
11 เม.ย.64 
 

3. คก.อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษร
ะยะสั้น สำหรับนักศึกษาชั้นปี 3 

 263 216 18 – 31  
ม.ค. 64 

4. คก.TOEIC Boot Camp1 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจก
ารบิน 

  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจั
ดการ 
(รวม 14 คน) 
  

7 7 22 มี.ค.– 
2 เม.ย. 64 

5. คก.TOEIC Boot Camp1 
นักศึกษาสาขาการโรงแรม 
และสาขาการบริการผู้สูงอายุ  

7 7 15 ก.พ. - 26 เม.ย.64 

6. คก.พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 
TOEIC คณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 231 216 29, 30, 31, มี.ค. 64 
และ 1, 2 เม.ย. 64 

7. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาส
ตร์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 97 95 29, 30, 31 มี.ค. 
1, 2 เม.ย. 64 

8. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตส
าหกรรม 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหก
รรม 

65 64 30 ม.ค. 64, 3, 6 ก.พ. 
64 
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ลำดับ ชื่อโครงการ คณะ 
จำนวนท้ังสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม 
(คน) 

วันเดือนปี 

9. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์แล
ะเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

123 107 31 ม.ค. 64 , 7 ก.พ. 
64 

10. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเ
กษตร 

คณะเทคโนโลยีการเกษต
ร 

24 22 27 ม.ค. 64, 3, 10, 17, 
24 ก.พ. 64 

รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,172 1,044 ร้อยละ 89.09 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 (รหัส 60 จำนวนทั้งสิ้น 1,600 คน (คณะอ่ืนๆ1,253+ครุศาสตร์347 คน=1,600คน) 
เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างระหว่าง ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จำนวน 1,586 คน คิดเป็นร้อยละ 99.13 จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
1,600 คน) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. คก.พัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 รหัส 60 จำนวนทั้งสิ้น (1,600 คน) เข้าร่วมกิจกรรมระหว่าง 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 จำนวน (1,586 คน) 
  

คณะ 
จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย  

(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 

คณะครุศาสตร์ 347 347 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 215 214 

คณะวิทยาการจัดการ 362 360 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 373 365 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 96 96 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 44 43 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 26 26 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 118 116 

มรภ.วไลยองกรณ์ฯ สระแก้ว 19 19 

รวมท้ังสิ้น 1,600 1,586 

  
  

2. คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 คณะครุศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 347 คน เข้าร่วมจำนวน 336 คน 
   คิดเป็นร้อยละ 96.83   
   หมายเหตุ ใช้จำนวนนักศึกษาจากโครงการที่ 1 ในการรายงานเน่ืองจากนักศึกษาเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน  
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ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563

คะแนนรวม เปอร์เซ็นต์คะแนน คะแนนท่ีได้ Band

หัวข้อ ของกณฑ์ 0–100% 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 70 10 7.00 Band 2

1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการตอบแทนสังคม 50 10 5.00 Band 2

รวมคะแนนหมวด 1 120 12.00

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 10 4.50 Band 2

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 40 10 4 Band 2

รวมคะแนนหมวด 2 85 8.50

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 10 4.00 Band 2

3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 10 4.50 Band 2

รวมคะแนนหมวด 3 85 8.50

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการ 45 10 4.50 Band 2

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 45 10 4.50 Band 2

รวมคะแนนหมวด 4 90 9.00

5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 40 10 4.00 Band 2

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 10 4.50 Band 2

รวมคะแนนหมวด 5 85 8.50

6.1 กระบวนการท างาน 45 10 4.50 Band 2

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 40 15 6.00 Band 2

รวมคะแนนหมวด 6 85 10.50

รวมคะแนนหมวด 1–6 550 57 Band 4

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการท่ีตอบสนอง

ต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืน และด้านกระบวนการ

120 10 12.00 Band 2

7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 80 10 8.00 Band 2

7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 80 10 8.00 Band 2

เอกสารแนบ คก. 1.6.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดท่ี 6 การปฏิบัติการ

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์

หมวดท่ี 1 การน าองค์กร

หมวดท่ี 2 กลยุทธ์

หมวดท่ี 3 ลูกค้า

หมวดท่ี 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

หมวดท่ี 5 บุคลากร
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ผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2563

7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 80 10 8.00 Band 2

7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 90 10 9.00 Band 2

คะแนนรวมหมวด 7 450 45.00 Band 1

คะแนนรวมท้ังหมด 1,000 102.00

หมายเหตุ : ให้กรอกแค่เปอร์เช็นต์ในช่องสีเขียว คะแนนจะข้ึนอัตโนมัติ

233



2.1.1.1 จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่อปี 50,000,000 บาท 
จำนวนเงินสนบัสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน  22,528,706 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 

 

              รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปีงบประมาณ 2564 
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 43 โครงการ รวมเป็นเงิน 22,628,706 บาท    

➢ เบิกจา่ยแล้ว  16,095,260 บาท  (ร้อยละ 71.13)   

➢ คงเหลือ  6,533,446 บาท  (ร้อยละ 28.87)  ดังนี ้

1. ทนุภายใน จำนวน 28 โครงการ รวมเป็นเงิน 11,724,136 บาท 

➢ เบิกจ่ายแล้ว  9,315,308 บาท  (ร้อยละ 79.45)   

➢ คงเหลือ    2,408,828    บาท  (ร้อยละ  20.55)  

2. ทุนภายนอก  จำนวน 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 10,904,570 บาท  

➢ เบิกจ่ายแล้ว  6,779,952 บาท  (ร้อยละ 62.18)   

➢ คงเหลือ                    4,124,618 บาท  (ร้อยละ 37.82)   
                                                      ข้อมูล ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2564  
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ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณรวม 11,724,136 บาท จำนวน  28  โครงการ  

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 5,409,500 บาท) 

1 1) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
และส่งเสริมพืชพลังงานทดแทนเพื่อ
เศรษฐกิจหมุนเวียนทางชีวภาพ 
จังหวัดสระแก้ว 
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกล
ภักดี  
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล 
ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์ 
ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล 
ผศ.ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล 
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 
ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 
ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว 
อ.ดร.นพมาศ ประทุมสูตร 
อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ 
อ.ดร.วิชัย กองศรี 
ผศ.ดร.เยาวภา แสงพยับ 
อ.ตะวัน ไชยวรรณ 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ 

1,700,000 1,360,000 
 

 งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2 2) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลจำเพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ 
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

อ.ไชย มีหนองหว้า 3,000,000 2,400,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

3 3) ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
สื่อการสอนทางโภชนาการสำหรับ
เด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กลุ่ม
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี        
   โครงการย่อยที่ 1.1 การพัฒนาสื่อ
การสอนยกระดับความรู้ด้าน
โภชนาการของเด็กวัยเรียน  
   โครงการย่อยที่ 1.2 การพัฒนา
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพทาง
โภชนาการของเด็กที่มีภาวะน้ำหนัก
เกิน (26 มี.ค.64 - 25 มี.ค.65)   
(ทุน วจ.64) 

อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ 161,600 96,960  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

4 4) ชุดโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทอง
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย 5)55
จังหวัดปทุมธานีสู่การเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
    โครงการย่อยที่ 2.1 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โคนจากกล้วยหอมทองตก
เกรด 
   โครงการย่อยที่ 2.2 การพัฒนา
แป้งแพนเค้กจากกล้วยหอมทองตก
เกรด 
   โครงการย่อยที่ 2.3 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ำตาลเกาะไม้จากกล้วย
หอมทองตกเกรด(16 เม.ย.64 - 16 
มมี.ค.65)  (ทุน วจ.64) 

ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
ผศ.เบญจางค์  
อัจฉริยะโพธา 
อ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ 
อ.จุรีมาศ ดีอำมาตย์ 

167,900 100,740  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

5 5)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี) 
 

อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ 
อ.ธนัง ชาญกิจชัญโญ 
อ.ภัทรภร พุฒพันธ์ 
อ.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 
อ.ณรัช พรนิธิบุญ   

70,000 67,696 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

6 6)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์
จากดิน 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี) 

อ.จุรีมาศ ดีอำมาตย์-วิทย์ 
ผศ.กนกนาฏ พรหมนคร 
อ.จุฑามาศ เถียรเวช 
อ.ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง 
อ.ดร.ไตรมาศ พูลผล 

70,000 67,000 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

7 7)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว) 

รศ.ดร.ศศมล ผาสุข 
ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 
อ.จิตติมา กอหรั่งกูล 
อ.พรรณี พิมพ์โพธ์ิ 
อ.ดร.ไตรมาศ พูลผล 

80,000 66,500 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

8 8)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าพลาสติก
สาน 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว) 

ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะ
โพธา 
อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ 
อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง 
อ.ณรัช พรนิธิบุญ   

80,000 45,020 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 
9 9)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ผักไชยาอบแห้ง 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว) 

อ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ 
อ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย 
อ.ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง 
อ.จุฑามาศ เถียรเวช 
อ.ณรัช พรนิธิบุญ   

80,000 73,200 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รวม 370,000 บาท) 
10 1)โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาราก

กระพังโหมและผลของไมโครเวฟต่อ
การพองตัวข้าวโป่ง  
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย 300,000 240,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

11 2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์หมูทุบ 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี) 
 

ผศ.วัฒนี บุญวิทยา 
ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ 
อ.กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ 
อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ 
อ. ดร.ไตรมาศ พูลผล 

70,000 70,000 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 129,936 บาท) 
12 1)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ร่มผ้าขาวม้าไทย
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี) 
 

ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ  
ภู่ประเสริฐ 
อ. ดร.ดุสิตธร งามยิ่ง 
อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 
อ.กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ 
อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร                           

70,000 64,600 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

13 2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สไบมอญ 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี) 

อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร-มนุษย์ 
อ.ชยันต์ พลอาสา 
อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ 
อ. ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง 
อ.ณรัช พรนิธิบุญ   

59,936 55,048 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

รร.สาธิตวไลยอลงกรณ์ (รวม 1,450,000 บาท) 
14 1) โครงการวิจัย เรื่อง วิจัยเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาครูผู้สอนด้วยกลยุทธ์ห่วงโซ่
คุณค่าสู่ความสำเร็จของห้องเรียน 
3Ds เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่า
การพัฒนาชุมชนรองรับความเป็น
พลเมืองดีในสังคมอนาคต สำหรับ

อ.ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
อ.ดร.เลอลักษณ์   
โอทกานนท์ 
ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

1,450,000 1,160,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี 
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว (รวม 1,360,000 บาท) 

15 1) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์จากพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วสู่
การสร้างนวัตกรรมชุมชนอย่างยั่งยืน 
    โครงการย่อยที่ 1 การส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงพันธ์ุพื้นเมือง
ตกเกรดเพื่อเป็นสินค้าจังหวัด
สระแก้ว  
    โครงการย่อยที่ 2 การสร้าง
มูลค่าเพิ่มของโคนมปลดระวางจาก
สหกรณ์โคนมเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาจังหวัดสระแก้วเมืองโคบาล
บูรพา (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

อ.ดร.เจนจิรา นามี 
อ.ปณัท สุขสร้อย 
อ.จารุนันท์ ไชยนาม 
อ.เทอดเกียรติ แก้วพวง 
อ.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 
อ.ณัฐกานต์  
พิสุทธ์ิพิบูลวงศ์ 

1,200,000 960,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

16 2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว) 

อ.ณัฐกานต์ พิสุทธ์ิพิบูล
วงค์  
อ. ดร.จารุนันท์ ไชยนาม 
อ.พรรณี พิมพ์โพธ์ิ 
อ.กฤติมา สระโพธ์ิทอง 
อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร 

80,000 32,384 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

17 3)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว) 

อ.ปณัท สุขสร้อย               
อ.ดร.เจนจิรา นามี 
อ.ดร.ณัตตยา เอ่ียมคง 
อ.จุฑามาศ เถียรเวช 
อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร 

80,000 56,280 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

คณะวิทยาการจัดการ (รวม 380,000 บาท) 

18 1)โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา
ความเป็นไปได้ของหลักสูตร
แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคของมหา
วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)   
(Fundamental Fund 64) 

รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 300,000 240,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 
19 2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบลำไย 
    (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว) 

อ.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 
อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์
แย้ม 
อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ์ 
อ.กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ 
อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร 

80,000 60,260 งบฯ 
ยุทธศาสตร์ 
จ.สระแก้ว 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 700,000 บาท) 
20 1) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

อ.ภัทราพร  ทิพย์มงคล 
อ.ลลิดา  แก้วฉาย 
อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์ 
อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 

400,000 320,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

21 2) โครงการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ
ของจังหวัดปทุมธานี 
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

อ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 
อ.ธัชชัย  อินทะสุข 
อ.ดร.สิรินดา  คลี่สุนทร  
อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 

300,000 240,000  งวด1 

 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รวม 564,500 บาท) 
22 1)Rice Techchine เทคโนโลยี

เครื่องสีข้าวอัจฉริยะสำหรับชุมชน         
หนองตะเคียนบอน 
(14 ต.ค.63- 13 ต.ค.64) 
(ทุน วจ.64) 

รศ.ดร.เบญจลักษณ์  
เมืองมีศรี 

 494,500  494,500  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
ปิดเล่มแล้ว 

23 2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าว 
(ก.ค.64 - 30 ก.ย.64)   
(งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี) 
 
 
 
 

ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
ผศ.ดร.ธันยธร ติณภพ 
อ.ธนัง ชาญกิจชัญโญ 
อ.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
อ.ดร.ไตรมาศ พูลผล 

70,000 67,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (รวม 510,000 บาท) 
24 1) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

นักวิจัยผ่านโจทย์แบบบูรณาการ 
“การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง 
ผศ.ดร.วีระวัฒน์  

510,000 408,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 
สังคมสูงวัยที่มีสุขภาพดี พึ่งพาตนเอง 
เสริมพลังสร้างนวัตกรรมทางสังคมใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อการ
พัฒนาชุมชนและสังคม จังหวัด
ปทุมธานี 
(25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64)  
(Fundamental Fund 64) 

อุ่นเสน่หา 
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล 
อ.ปวิช เรียงศิริ 
น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
นายชูศักดิ์ ขันธชาติ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รวม 300,000 บาท) 

25 1) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรม
การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
จากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมในจังหวัดปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 1 ประสิทธิผล
ของรูปแบบการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดเตียงแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 2 ประสิทธิผล
ของโปรแกรมการลดความเครียด
ด้วยบุปผาชาติบำบัดของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัด
ปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 3  
การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมวิลแชร์
แบบปรับยืนล้อเลื่อนด้วยแรงตนเอง
สำหรับผู้สูงอายุติดเตียง จังหวัด
ปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาฤทธ์ิ
การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจาก
ไม้ยืนต้นเพื่อช่วยป้องกันภาวะการ
ติดเชื้อทางผิวหนังในผู้สูงอายุจังหวัด
ปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 5 การประเมิน
การรับสัมผัสสารมลพิษอากาศใน
ผู้สูงอายุที่ติดเตียง จังหวัดปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 6 วัตกรรรม
สำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

อ.นัชชา ยันติ 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี 
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์ 
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญา
กร 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ 
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

300,000 240,000  งวด1 

 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 
ด้วยผักสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี 
(8 ก.พ.64- 30 ก.ย.64) 
(Fundamental Fund 64) 

คณะครุศาสตร์ (รวม 550,200 บาท) 

26 1)ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัด
ปทุมธานี 
   โครงการย่อยที่ 3.1 การพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 3.2 การพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การใช้บอร์ดเกมสำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี (ทุน วจ. 64) 
(9 เม.ย.64 - 8 เม.ย.65) 

อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล 
อ.วิษณุ สุทธิวรรณ 

172,500 103,500  งวด1 
 งวด2 

 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

27 2)ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้ดูแล
เด็กที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟ
ฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี  
    โครงการย่อยที่ 4.1 การพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธานี 
    โครงการย่อยที่ 4.2 การพัฒนา
โปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็ก

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล 
ผศ.คันธรส ภาผล 
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 

188,500 113,100  งวด1 
 งวด2 

 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

เก่ียวกับการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้โดย
ใช้วัสดุท้องถิ่นที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิว
ทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี (ทุน 
วจ. 64) 
(9 เม.ย.64 - 8 เม.ย.65) 

28 3)ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูด้าน
การประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี 
     โครงการย่อยที่ 5.1 การประเมิน
ความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนา
สมรรถนะด้านการประเมินผลการ
เรียนรู้สำหรับครู  
     โครงการย่อยที่ 5.2 การพัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูด้าน
การประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียน
ขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี 
(ทุน วจ. 64) 
(9 เม.ย.64 - 8 เม.ย.65) 

ผศ.ดร.เมษา นวลศร ี
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล 

189,200 113,520  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2564 

    งบประมาณรวม 10,904,570  บาท จำนวน  15  โครงการ  

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รวม 2,626,400 บาท) 

1 1)โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
(10 ก.ย.63 - 9 ก.ย.64) (NIA) 

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 
 

626,400 626,000  งวด1 
 งวด2 

 งวด3 
ปิดเล่มแล้ว 

2 2)โครงการวิจัยโครงการหน่วยขับเคลื่อน
นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation 
Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก 
(1 ม.ค.64- 31 ส.ค.64) (NIA) 

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ 
เมืองมีศรี 

2,000,000 570,000  งวด1 

 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

คณะวิทยาการจัดการ (รวม 1,473,900 บาท) 

3 1)การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มเกษตรกรตำบลคลองห้า 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
(30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.) 

อ.ดร.วรีรัตน์  
สัมพัทธ์พงศ์ 

369,000    221,400  

 

 งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจาก
แหล่งทุน 

4 2)การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผ่านแผนแม่บทการจัดการขยะชุมชนโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองบาง
สะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี  
(30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.) 

อ.ธนิกษ์นันท์ 
จันทร์แย้ม 

383,000 229,800  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจาก
แหล่งทุน 

5 3)การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(PGS) สู่ตลาดสีเขียวของชุมชนตำบลหน้าไม้ 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
(30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.) 

ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ 382,000 229,200  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจาก
แหล่งทุน 

6 4)การยกระดับเกษตรกรด้วยระบบการ
รับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำของชุมชนตำบลบึงชำอ้อ 
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ 
นาคภิบาล 

339,900 0  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่างทำ
สัญญา 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 916,000 บาท) 
7 1)การสร้างต้นแบบสภาผู้นำชาวนา

อินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชาวนา 
ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี 
(30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.) 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ 
ตติยลาภะ 

376,000  225,600  
 

 งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบจาก
แหล่งทุน 

8 2)การสร้างเครือข่ายและพัฒนา
รูปแบบการทำงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าวเพื่อสนับสนุน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี 
(16 มี.ค.64 - 15 มี.ค.65) (วช.) 

ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 540,000 410,400  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 400,000 บาท) 
9 1)Appropriate Model for Road 

Safety in World Heritage Site 
toward Stakeholder Integration 
: a Case Study of Ayutthaya 
Province, Thailand. 
(1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64) (MITSUI 
SUMITOMO INSURANCE 
WELFARE FOUNDATION 
RESEARCH GRANT) 

ผศ.ดร.วีระวัฒน์  
อุ่นเสน่หา 

150,000 150,000  งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
ปิดเล่มแล้ว 

10 2)พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อ
บำรุงผิวจากข้าวสำหรับวิสาหกิจ
ชุมชน 
(12 มี.ค.63 - 11 มี.ค.64) 
(สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม) 

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 250,000 150,000  งวด1 

 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

คณะครุศาสตร์ (รวม 700,000 บาท) 
11 1)ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ Coding 

รูปแบบ Unplugged ในวิชา
วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 
(1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.65) (วช.) 

ผศ.พัชรินทร์  
เศรษฐีชัยชนะ 

700,000 600,000 
 

 งวด1 
 งวด2 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ เบิกจ่ายแล้ว หมายเหตุ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา (รวม 1,831,270 บาท) 
12 2)โครงการสำรวจชุมชนวิถีใหม่

จังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระแก้ว  
(1 พ.ย.63- 30 เม.ย.64) (วช.) 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง 722,200 667,829  งวด1 

 งวด1 
 งวด3 
อยู่ระหว่าง
ปิดเล่ม 

13 3)กาสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (ให้คำปรึกษาแนะนำ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์) (Thai-IDC)  
(1 ธ.ค.63 - 15 ก.ย.64)  
(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

อ.ณรัช พรนิธิบุญ 153,600 153,600  งวด1 
 งวด1 

 งวด3 
ปิดเล่มแล้ว 

14 3) โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบ
ชุมชนพลังงานทดแทนแบบ
ผสมผสาน ผ่านกระบวนการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาด้านพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน”  
(อยู่ระหว่างทำสัญญา) 

อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร 955,470 0  งวด1 
 งวด1 
 งวด3 
(อยู่ระหว่าง
ทำสัญญา) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รวม 2,957,000 บาท) 

15 1)โครงการการปลูกทดสอบพันธ์ุลิ
เซียนทัสเพื่อการผลิตไม้ดอกกระถาง
และไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับตลาด
และการผลิตในประเทศไทย (ภายใต้
โครงการ การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและผู้มีส่วนเก่ียวข้องตลอดห่วง
โซ่การผลิตลิเซียนทัส) 
(20 ส.ค.63- 19 ส.ค.64) 

อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา   2,957,000 2,957,000  งวด1 
 งวด2 

 งวด3 
ปิดเล่มแล้ว 

 

 

245



เอกสารแนบ คก. 2.1.1.3 ร้อยละอาจารย์ทีข่อรับทุนสนับสนุนการวิจยั 

จำนวนอาจารย์ที่ขอรับทุน 126 คน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 553 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.68  

ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย 

1 1) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาและส่งเสริมพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนทางชีวภาพ 
จังหวัดสระแก้ว 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 1 
นวัตกรรมการบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวอ้อยจังหวัดสระแก้ว 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
นวัตกรรมการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนอย่างง่ายจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 3 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 4 
การพัฒนาพลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การพัฒนารูปแบบการจัดการ  “ไร่อ้อยอินทรีย์ต้นแบบ” 

1.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี 
2.ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
3.ผศ.ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ์ 
4.ผศ.ดร.ขนิษฐา  ภมรพล 
5.ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล 
6.ผศ.ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา 
7.ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์  สวัสดี 
8.ผศ.มณทิพย์  จันทร์แก้ว 
9.อ.ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร 
10.อ.ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ 
11.อ.ดร.วิชัย  กองศรี 
12.ผศ.ดร.เยาวภา  แสงพยับ 
13.อ.ตะวัน  ไชยวรรณ 
14.อ.วีระศักดิ์  ศรีลารัตน์ 

2 2) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง 
การสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์จากมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและโคนมปลดระวาง 
จังหวัดสระแก้ว  
    โครงการวิจัยย่อยที่ 1 
การศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดจากใบและเปลือกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองในการควบ
คุมหนอนกระทู้ข้าวโพด, กระทู้ผัก และกระทู้หอม    
    โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การหาปริมาณสารแมงจิเฟอรินในเปลือกผล 
เน้ือและเมล็ดของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ; 
การประเมินทางเคมีกายภาพและการประเมินทางประสาทสัมผัสของเครื่องดื่มสุขภาพจากม
ะม่วง  
    โครงการวิจัยย่อยที่ 3 
การลดปริมาณสารพิษตกค้างในผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดสระแก้วเพื่อใ
ช้เป็นอาหารเลี้ยงโคนมปลดระวางขุน  
     โครงการวิจัยย่อยที่ 4 
การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้จากผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหารเลี้ยงโคนมปลดระวาง
ขุนในจังหวัดสระแก้ว 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 5 คุณภาพซาก คุณภาพเน้ือ 
และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของโคนมปลดระวางที่เลี้ยงด้วยผลพลอยได้จากผลผลิต
ทางการเกษตรในท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

15.อ.ดร.เจนจิรา  นามี 
16.อ.ปณัท  สุขสร้อย 
17.อ.จารุนันท์  ไชยนาม 
18.อ.เทอดเกียรติ  แก้วพวง 
19.อ.ปุณณานันท์  พันธ์แก่น 
20.อ.ณัฐกานต์  พิสุทธ์ิพิบูลวงศ์ 
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ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย 

3 3) โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษารากกระพังโหมและผลของไมโครเวฟต่อการพองตัวข้าวโป่ง  21.ผศ.หรรษา  เวียงวะลัย 

4 4) โครงการวิจัย เรื่อง 
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูผู้สอนด้วยกลยุทธ์ห่วงโซ่คุณค่าสู่ความสำเ
ร็จของห้องเรียน 3Ds 
เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการพัฒนาชุมชนรองรับความเป็นพลเมืองดีในสังคมอนาคต 
สำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

22.อ.ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
23.อ.ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ 
24.ผศ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว 

5 5) โครงการวิจัย เรื่อง 
การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

25.รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 

6 6) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย 
สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

26.อ.ภัทราพร  ทิพย์มงคล 
27.อ.ลลิดา  แก้วฉาย 
28.อ.รวีพรรณ  กาญจนวัฒน์ 
29.อ.ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ 

7 7) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของจังหวัดปทุมธานี 30.ผศ.ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 
31.อ.ธัชชัย  อินทะสุข 
32.อ.ดร.สิรินดา  คลี่สุนทร  
33.อ.ปรัชญพัชร  วันอุทา 

8 8) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานักวิจัยผ่านโจทย์แบบบูรณาการ 
“การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีสุขภาพดี พึ่งพาตนเอง 
เสริมพลังสร้างนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม จังหวัดปทุมธานี 

34.ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง 
35.ผศ.ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา 
36.อ.กุลชาติ  พันธุวรกุล 
37.อ.ปวิช  เรียงศิริ 
38.นางสาวณัฐพิพัฒน์  ดอกเทียน 
39.นายชูศักดิ์  ขันธชาติ 

9 9) โครงการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจำเพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยปัญญาประดิษฐ์ 

40.อ.ไชย  มีหนองหว้า 

10 10) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง 
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในจังหวั
ดปทุมธานี 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 1 
ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวั
ดปทุมธานี 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
ประสิทธิผลของโปรแกรมการลดความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง 
จังหวัดปทุมธานี 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนานวัตกรรม 
“วีลแชร์แบบปรับยืนล้อเลื่อนด้วยแรงตนเอง” สำหรับผู้สูงอายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี   

41.อ.นัชชา  ยันติ 
42.ผศ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
43.อ.ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ 
44.อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี 
45.อ.สุทธิดา  แก้วมุงคุณ 
46.อ.สุกฤษฎิ์  ใจจำนงค์ 
47.อ.เจียระไน  ปฐมโรจน์สกุล 
48.อ.ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร 
49.อ.นลพรรณ  ขันติกุลานนท์ 
50.อ.สุจาริณี  สังข์วรรณะ 
51.อ.ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 
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 โครงการวิจัยย่อยที่ 4 
การศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากไม้ยืนต้นเพื่อช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้
อทางผิวหนังในผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษอากาศในผู้สูงอายุที่ติดเตียง 
จังหวัปทุมธานี 
    โครงการวิจัยย่อยที่ 6 
นวัตกรรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยผักสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธ
านี 

 

11 โครงการสำรวจชุมชนวิถีใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระแก้ว  52.ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง 

12 โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  53.รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 

13 Rice Techchine เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวอัจฉริยะสำหรับชุมชนหนองตะเคียนบอน รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 

14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่
มเกษตรกรตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์ิพงษ์ 

15 การสร้างต้นแบบสภาผู้นำชาวนาอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชาวนา ตำบลบึงกาสาม 
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

54.ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยลาภะ 

16 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านแผนแม่บทการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่ว
มของชุมชนบ้านคลองบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

55.อ.ธนิก์นันท์ จันทร์แย้ม 

17 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สู่ตลาดสีเขียวของชุมชนตำบลหน้าไม้ 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

56.ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ 

18 ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ Coding รูปแบบ Unplugged ในวิชาวิทยาการคำนวณ 
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 

57.ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 

19 การใช้เศษเหลือจากการสกัดน้ำมันกัญชงที่ระดับต่างๆเพื่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตภูมิคุ้
มกันการย่อยได้และคุณภาพเน้ือสุกร 

58.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

20 รูปแบบการพัฒนาชุดหลักสูตรระยะสั้นรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งอนาค
ตสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

นารี คูหาเรืองรอง 

21 นวัตกรรมชุดหลักสูตรระยะสั้นของห้องเรียนคู่ขนานรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และทักษะแห่งอนาคตที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตในระบบการเรียนปกติสำหรับนักเรียนชั้
นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

นารี คูหาเรืองรอง 

22 นวัตกรรมชุดหลักสูตรระยะสั้นวิชาภาษาอังกฤษ 
เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะด้านการใช้ภาษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการเตรียมผู้เรียนให้
มีความรู้และทักษะแห่งอนาคต สำหรับครูผู้สอน 

59.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 

23 มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากชุมชน 
 

60.ไชย มีหนองหว้า 
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24 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมแบบผสมผสาน สำหรับครูผู้สอนยุคดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว (งบประมาณแผน 439,294 บ.) 

61.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 

25 การสร้างหลักสูตรอบรมทักษะในศตวรรษที่ 21 บนระบบ Thai Mooc 
สำหรับครูผู้สอนยุคดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

สุพจน์ ทรายแก้ว 

26 การสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ STEAM Education แบบผสมผสาน 
สำหรับครูผู้สอนยุคดิจิทัล ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 

27 แนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหด 
เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (งบประมาณแผน 120,000 บ.) 

62.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า 

28 แบบจำลองการวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินเพื่อเป็นแหล่ง
น้ำต้นทุน และลดผลกระทบจากอุทกภัยในลุ่มน้ำพรมโหด จ.สระแก้ว 

63.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ 

29 การบริหารจัดการการใช้น้ำผิวดินและน้ำบาดาลร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และภาคอุตสาหกรรม 
ในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมโหดและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

นิธิพนธ์ น้อยเผ่า 

30 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 

31 การปรับพฤติกรรมและสร้างนวัตกรรมความปลอดภัยในชุมชนต่อการจัดการจุดเสี่ยงและป้
องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนของจังหวัดปทุมธานี (งบประมาณแผน 1,286,000 บ.) 

64.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 

32 การพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนต่อการปรับพฤติกรรมและสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยบนถนนในชุมชน 
เพื่อการจัดการจุดเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุบนถนนของจังหวัดปทุมธานี 

ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 

33 การพัฒนารูปแบบระบบการดำเนินงานและสมรรถนะของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ
น (อปพร.) ในการจัดการจุดเสี่ยงของชุมชนจังหวัดปทุมธานี 

65.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ 

34 เยาวชนจิตอาสาพัฒนานวัตกรรมการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชนจังหวัดปทุ
มธานี 

66.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

35 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์จากเมล่อน (Cucumis melo L.) 
และอาหารฟังก์ชั่นจากวัสดุเหลือทิ้งของเมล่อน (งบประมาณแผน 1,817,200 บ.) 

67.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ 

36 การวิจัยและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์จากเมล่อน ทั้งในส่วนของเน้ือ 
และส่วนเหลือทิ้ง คือ เปลือก เมล็ดและเยื่อกลางที่ติดกับเมล็ด ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
เอกลักษณ์และมีมูลค่าสูง เพื่อสนองความต้องการของตลาดโดยเฉพาะกลุ่ม (Niche 
Market) 

มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ 

37 การศึกษาสารสำคัญ (Active Compounds) จาก เปลือก 
เมล็ดและเยื่อกลางที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งของเมล่อน และการพัฒนาต่อให้เป็นอาหารฟังก์ชั่น 
ที่สนองต่อความต้องการของตลาดโดยเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

68.สุภณิดา พัฒธร 
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38 การสร้าง นวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องปอกเปลือกที่สามารถคัดแยก เปลือก 
เมล็ดและเยื่อกลางที่ติดกับเมล็ด ก่ึงอัตโนมัติ ขนาดเล็ก ที่เหมาะสมในการแปรรูปขั้นต่อไป 

กฤษฎางค์ ศุกระมูล 

39 การพัฒนาการบริหารจัดการ การจำหน่ายและการตลาดด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล 69.ศิริพงษ์ ฐานม่ัน 

40 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัด 
ที่นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้ประกอบการ 

มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ 

41 นวัตกรรมเยลล่ีถั่วเหลืองผสมเม็ดแอลจีเนท-ไฮโดรเจลเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 70.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ 

42 เศรษฐกิจฐานรากบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในวิถีไทย-มอญ 
และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต้นงิ้ว เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดรุณศักดิ์ 
ตติยะลาภะ 

43 การจัดการภูมิปัญญามอญและทุนทางสังคมตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 71.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 

44 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรไทย-มอญ ผ่านสัญญะ “ต้นงิ้ว” ตำบลบ้านงิ้ว 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

72.ศิริขวัญ บุญธรรม 

45 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากพืชงิ้ว 
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด 

73.วุฒิชัย วิถาทานัง 

46 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย-
มอญและพันธ์ุกรรมต้นงิ้ว จังหวัดปทุมธานี 

74.มนตรี ชินสมบูรณ์ 

47 การจัดการผลผลิตมะม่วงเหลือทิ้งและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 75พรรณวิภา แพงศรี 

48 แนวทางในการการจัดการมะม่วงเหลือทิ้งและแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเส
ริมสุขภาพ 

พรรณวิภา แพงศรี 

49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหารเสริมสุขภาพโยเกิร์ตมะม่วงซินไบโอติก ชนิดเม็ด ปุณยนุช นิลแสง 

50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากข้าวสำหรับวิสาหกิจชุมชน 76.ณพัฐอร บัวฉุน 

51 การตลาดและความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและแอนิเมชันของไทย 77.ฉันธะ จันทะเสนา 

52 นวัตกรรมเชิงสังคมการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพSocial Innovation in Production of 
Food for Health 
(งบประมาณแผน 5,594,050 บ.) 

78.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 

53 ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นฐานการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน 79.ศักดิ์ชาย นาคนก 

54 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และตราสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 80.ภัทรภร พุฒพันธ์ 

55 การศึกษาสารสำคัญในผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทอง 81.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 

56 นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน 82.พิชญาณี เชิงคีรีไชยยะ 

57 กล้วยหอมทอง : ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 83.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 

58 การใช้พลังงานทดแทนสำหรับการพัฒนาการเกษตร 
และระบบการบริหารจัดการน้ำสำหรับปลูกกล้วยหอม 

84.ภุมรินทร์ ทวิชศรี 

59 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนยุค 4.0 85.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
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60 การส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 
เพื่อการผลิตพลังงานทดแทนสำหรับใช้ในชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

86.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 

61 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการยกระดับขีดความสามารถ
ทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี (งบประมาณแผน 120,000 บ.) 

87.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ 

62 การพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยใช้นวัตกรรมสื่
อมัลติมิเดียเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดปทุมธานี 

88.รวิธร ฐานัสสกุล 

63 การบริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนด้วยนวัตกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับประชาชนในจังหวั
ดปทุมธานี 

89.วิณากร ที่รัก 

64 การยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมของกลุ่มอาชีพชุมชนในจังหวัดปทุมธานีโดยเน้น
การมีส่วนร่วม 

90.ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ 

65 การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดงิ้ว 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์จากต้นงิ้วสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระบว
นการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (งบประมาณแผน 
3,665,180 บ.) 

ณพัฐอร บัวฉุน 

66 การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมต้นงิ้ว 91.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ 

67 ฤทธ์ิทางชีวภาพและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดจากงิ้ว 
เพื่อพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านงิ้ว 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

ณพัฐอร บัวฉุน 

68 นวัตกรรมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากต้นงิ้วสู่เศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 

วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 

69 การเสริมพลังนวัตกรรมทางสังคม การบริหารกำกับ 
และการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อการเป็นชุมชนสุขภาวะในบริบทข้ามชาติ 
บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว (งบประมาณแผน 3,441,900 ) 

ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 

70 การบริหารปกครองแนวใหม่กับการสร้างเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเพื่อยกระดับคุ
ณภาพชีวิตในพื้นที่เปราะบางชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 

92.ฉัตรเกษม ดาศรี 

71 การเสริมพลังนวัตกรรมทางสังคมเพื่อความร่วมมือในการบริหารกำกับระบบสุขภาพในบริบ
ทข้ามชาติ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 

93.รังสรรค์ สุคำภา 

72 ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมพลังนวัตกรรมทางสังคมเพื่อเสริม
สร้างชุมชนสุขภาวะในบริบทข้ามชาติ บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 

94.คณิต เรืองขจร 

73 พฤติกรรมสารสนเทศทางด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับคุ
ณภาพชีวิตบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 
 
 

ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 
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74 การเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุและชุมชนท้องถิ่น อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรชุมชน 

95.ชาคริต ศรีทอง 

75  เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของผู้สูงอายุและชุมชน 
จังหวัดปทุมธานีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

ชาคริต ศรีทอง 

76 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยเศรษฐกิจฐานรากในอำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี 

96.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 

77 บทบาทของผู้สูงอายุต่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงภูมิปัญญ
า อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

97.กานต์มณี ไวยครุฑ 

78 ตู้เก็บขยะเพื่อชุมชน ไชย มีหนองหว้า 

79 นวัตกรรมการผลิตและการยกระดับมะม่วงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุรภาพชีวิตของชุมชนใ
นจังหวัดสระแก้ว 

98.นพรัตน์ ไวโรจนะ 

80 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้ จังหวัดสระแก้ว สู่วิสาหกิจชุมชน OTOP 99.พชรวรรณ รัตนทรงธรรม 

81 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ำดอกไม้ตลอดวัฏจักรชีวิต 100.ณัฐสิมา โทขันธ์ 

82 การใช้ถ่านชีวภาพลดการปลดปล่อยมลพิษประเภทฝุ่นละออง 
และคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 
และปรับปรุงดินพื้นที่ดินตื้น และดินทรายจัด ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

101.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 

83 การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตมะม่วงเหลือทิ้งในจังหวัดสระแก้ว 102.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ 

84 การพัฒนานวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว (งบประมาณแผน 4,758,930 บ.) 

103.ประภาพร ชุลีลัง 

85 การพัฒนาแผนและเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียวด้วยนวัตกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ย
วอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้วThe  

104.สุวารีย์ ศรีปูณะ 

86 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตามแน
วชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 

ประภาพร ชุลีลัง 

87 การยกระดับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนตามแ
นวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 

105.สินิทรา สุขสวัสดิ์ 

88 การสร้างและพัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 

106.ชนัญชิตา อรุณแข 

89 การเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวชาย
แดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว  

107.ภัทราพร ทิพย์มงคล 

90 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนตามแนวชายแ
ดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 
 

108.ผมหอม เชิดโกทา  
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91 การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ยั่งยืน 

109.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 

92 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (งบประมาณแผน 300,000 บ.) 

นิธิพนธ์ น้อยเผ่า 

93 การประเมินความเหมาะสมของโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอ่างเก็บน้ำข
นาดเล็ก โดยการใช้แบบจำลองน้ำท่าของพื้นที่ลุ่มน้ำและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
จังหวัดสระแก้ว 

เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ 

94 ศักยภาพในการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อเป็นแหล่งผลิตน้ำแร่เชิงอุตสาหกรรม 
และต้นแบบวิสาหกิจชุมชนการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

นิธิพนธ์ น้อยเผ่า 

95 การเสริมสร้างขีดความสามารถและนวัตกรรมด้านการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 
ในการบริหารจัดการคุณภาพแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดสระแก้ว 

สุวารีย์ ศรีปูณะ 

96 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ 
และนวัตกรรมการจัดการกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
จังหวัดสระแก้ว 

110.พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 

97 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อบริหารจัดการความยากจนในชุมชน 111.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ 

98 วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาครูผู้สอนด้วยกลยุทธ์ห่วงโซ่คุณค่าสู่ความสำเ
ร็จของห้องเรียน 3D s 
เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่าการพัฒนาชุมชนรองรับความเป็นพลเมืองดีในสังคมอนาคตส
ำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีประเภททุน  

นารี คูหาเรืองรอง 

99 การใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตรหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อผลิตอาหารอินทรีย์ต่อ
สมรรถภาพการเจริญเติมโตละสันฐานวิทยาของลำไส้ในไก่พื้นเมืองไทย 

112.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

100 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังเกิดวิกฤตไวรัสโคโร
น่า 2019 สำหรับข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว 

113.วราวุฒิ คำภานุช 

101 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตจากนโยบายและโครงการของรัฐ(โครงการกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติ
ดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ.2563) 
ภายใต้กรอบนโยบายของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ) (4แสนล้านบาท) 

114.ชัยวุฒิ เทโพธ์ิ 

102 ประสิทธิผลของรูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวั
ดปทุมธานี 

115.ผศ.ดร. ทัศพร ชูศักดิ์ 

103 ประสิทธิผลของโปรแกรมการลดความเครียดด้วยยารักษาใจจากดอกไม้ตามสูตรของบาคใน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดปทุมธานี 
 

116.อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

253



ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย 

104 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมรถน่ังปรับยืน
ล้อเลื่อนด้วยแรงตนเองสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี 

117.อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ,  
118.อาจารย์ปัณณทัต 
ตันธนปัญญากร 

105 การศึกษาฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากไม้ยืนต้นเพื่อช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้
อทางผิวหนังในผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 

119.อาจารย์สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์,  
120.อาจารย์นิโรบล มาอุ่น 

106 การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษทางอากาศในผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี 121.อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี,  
122.อาจารย์จันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชัย 

107 การจัดการความรู้การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากน้ำมันรำข้าว 
เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว 

123.อาจารย์เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล,  
อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

108 การวิจัยปฏิบัติการเชิงวิพากษ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแนวทางบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทา
งการแพทย์สำหรับคนพิการทางการเห็นในประเทศไทย 

124.รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา 
อินทรประสงค์,  
125.อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี,  
126.อาจารย์จันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชัย 

รวมท้ังสิ้น  126 คน 
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อกสารแนบ คก. 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารยท์ี่ได้รับการส่งเสริมการผลติ 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้างองคค์วามรู้ใหม่ทีต่อบโจทย์ระดบัท้องถิ่น
หรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน  553 คน  มีอาจารย์ไดร้ับการส่งเสริม การผลติ ผลงานวจิัยหรือนวัตกรรมที่สร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ทีต่อบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) 
จำนวน 241 คน คิดเป็นรอ้ยละ 43.58 ดังน้ี 
 

ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 

คณะครุศาสตร์ จำนวน 35 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา  นวลศรี 

4. อาจารย์กุลชาติ   พันธุวรกุล 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ใจสูงเนิน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คันธรส ภาผล 

7. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธ์ิ 

8. อาจารย์เกียรติศักดิ์   รักษาพล 

9. อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ 

10. อาจารย์ศาสตรา     หล้าอ่อน 

11. รองศาสตราจารย์พนิดา  ชาตยาภา 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิติกร อ่อนโยน 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จันทมฤก 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก 

15. อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 

16. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม 

17. อาจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์ 

18. อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ 

19. อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์ 

20. อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง 

21. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 

22. อาจารย์อนันต์ ลากุล 

23. อาจารย์พิชชารีย์  เกาะน้ำใส 

24. อาจารย์มณฑา  วิริยางกูร 
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ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 
25. อาจารย์วิษณุ  สุทธิวรรณ 

26 อาจารย์พูนพชร  ทัศนะ 

27. อาจารย์ภัทรพรรณ  พรหมคช 

28. อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์ 

29. อาจารย์ณัฐพงศ์  เชื้อเพชร 

30. อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย 

31. อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ 

32. อาจารย์รัญญา จิตต์อาจหาญ 

33. อาจารย์จิรวุฒิ พงษ์โสภณ 

34. อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 18 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี 

2. อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ 

3. อาจารย์ปรัชญ์   ใจกว้าง 

4. อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฏิ์พนธ์  พรรณรัตนชัย 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  วิถาทานัง 

8. อาจารย์ ดร.บุญยฤทธ์ิ  ศรีปาน 

9. อาจารย์ศิริวรรณ  พลเศษ 

10. อาจารย์ธีรนนท์  ไชยคุณ 

11. อาจารย์ภัทราภรณ์  เหนือศรี 

12. อาจารย์ศิลปชัย  กลิ่นไกล 

13. อาจารย์วิษณุ  ภูเก้าแก้ว 

14. อาจารย์ปรัชญ์  ใจกว้าง 

15. อาจารย์เทวกุล  จันทร์ขามป้อม 

16. อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี 

17. อาจารย์องอาจ ทับบุรี 

18. อาจารย์ธนัง  ชาญกิจชัญโญ 

คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 36 คน 
1. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ 

2. อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม 
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ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 
3. อาจารย์ชัชพันธ์ุ ยิ้มอ่อน 

4. อาจารย์บุษบา   แฝงสาเคน 

5. อาจารย์ปรียาภา เมืองนก 

6. อาจารย์ปวิช เรียงศิร ิ

7. อาจารย์พัชรินทร์    ร่มโพธ์ิชื่น 

8. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง 

9. อาจารย์ศิริขวัญ   บุญธรรม 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ  ยุติธรรม 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมลาศ  เยาวะนิจ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา  ปราบปราม 

17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงเทพ  ศิริโสดา 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา  จริยะพันธ์ุ 

19. อาจารย์ ดร.พัชรี  ศิลารัตน์ 

20. อาจารย์ ดร.จารุณี  มุมบ้านเซ่า 

21. อาจารย์ ดร.มุกริน  วิโรจน์ชูฉัตร 

22. อาจารย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ 

23. อาจารย์ดวงพร  อุไรวรรณ 

24. อาจารย์บุษบา  แฝงสาเคน 

25. อาจารย์มนตรี  ชินสมบูรณ์ 

26. อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ 

27. อาจารย์วิไลลักษณ์  เรืองสม 

28. อาจารย์ศิริวรรณ  กำแพงพันธ์ 

29. อาจารย์วรลักษณ์  วีระยุทธ 

30. อาจารย์กิตติณัฐ  ต. เทียนประเสริฐ 

31. อาจารย์ ดร.ลักขณา  แสงแดง 

32. อาจารย์ชยันต์  พลอาสา 

33. อาจารย์ณัฐพล  สิทธิพราหมณ์ 

34. อาจารย์นฤมล  สเนลโกรฟ 

35. อาจารย์ปิยังกูร  ตันวิเชียร 

36. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ 
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ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 16 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพงษ์ ฐานม่ัน 

3. อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ  สุขเกิด 

5. อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม 

6. อาจารย์ ดร.มนสิชา  อนุกูล 

7. อาจารย์ ดร.วรีรัตน์   สัมพัทธ์พงศ์ 

8. อาจารย์ ดร.ณัตตยา  เอ่ียมคง 

9. อาจารย์ธันย์นิชา  วิโรจน์รุจน์ 

10. อาจารย์ธิติรัตน์  วงษ์กาฬสินธ์ุ 

11. อาจารย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี 

12. อาจารย์มัณฑนา  สีเขียว 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร 

16. อาจารย์ ดร.ศรินธร ไชยรัตน์ 

งานศูนย์ภาษา จำนวน 2 คน 
1. อาจารย์ ดร.ธนกร  สุวรรณพฤฒิ 

2. อาจารย์ธารินทร์ พิทักษ์พงศ์ 

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จำนวน 43 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์ 

4. อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญารศิลป์ 

5. อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล 

6. อาจารย์นิธิพนธ์ น้อยเผ่า 

7. อาจารย์สิโรรัตน์ จ่ันงาม 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ปุณณะตระกูล 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์   อัจฉริยะโพธา 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา 

12. อาจารย์ ดร.กาญจนา   เวชบรรพต 
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ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 
13. อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ 

14. อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง 

15. อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์ 

16. อาจารย์วีระศักดิ์   ศรีลารัตน์ 

17. อาจารย์สุจาริณี   สังข์วรรณะ 

18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐกมลวรรณ  ศรีจ่ันเพชร 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  แสงพยับ 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ์ 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพงศ์  เมธินธรังสรรค์ 

22. อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา  ขำทอง 

23. อาจารย์ ดร.เอกชัย  มาตวงศ์ 

24. อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์  วงศ์สกุลกาญจน์ 

25. อาจารย์ ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร 

26. อาจารย์ ดร.สุวิมล  สืบค้า 

27. อาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์  ด่านสวัสดิ์ 

28. อาจารย์ ดร.ปรินทร  เต็มญารศิลป์ 

29. อาจารย์ ดร.พชรวรรณ  รัตนทรงธรรม 

30. อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ 

31. อาจารย์ ดร.สินีนาถ  สุขทนารักษ์ 

32. อาจารย์สมคิด  ตันเก็ง 

33. อาจารย์ศิรภัสสร  พันธะสา 

34. อาจารย์อรวรรณ  ชำนาญพุดซา 

35. อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล 

36. อาจารย์ประณมกร  อัมพรพรรดิ์ 

37. อาจารย์พชรกมล  กลั่นบุศย์ 

38. อาจารย์ชลลดา  พละราช 

39. อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ์ 

40. อาจารย์สิโรรัตน์  จ่ันงาม 

41. อาจารย์จุฑาวรรณ  นวลจันทร์คง 

42. อาจารย์วีระศักดิ์  ลารัตน์ 

43. อาจารย์ ดร.บุษยา  จูงาม 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 18 คน 
1. อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์   สายแก้ว 
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ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 
2. อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 

3. อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 

4. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

5. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 

6. อาจารย์นาตยา ดวงประทุม 

7. อาจารย์สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์ 

8. อาจารย์สุทธิดา แก้วมุงคุณ 

9. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 

10. อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

11. อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี 

12. อาจารย์นิโรบล มาอุ่น 

13. อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 

14. อาจารย์นัชชา ยันติ 

15. อาจารย์กริช เรืองไชย 

16. อาจารย์อภิญญา อุตระชัย 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 

18. อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 15 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 

3. อาจารย์ ดร.ศศิธร หาสิน 

4. อาจารย์ ดร.สุขสกล วลัญตะกุล 

5. อาจารย์ชนัญชิตา อรุณแข 

6. อาจารย์สินิทรา สุขสวัสดิ์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศาล 

8. อาจารย์ ดร.นภาพร สิงห์นวล 

9. อาจารย์ ดร.ภัทรพล ชุ่มมี 

10. อาจารย์ ดร.ปรีชา คำมาดี 

11. อาจารย์ ดร. พรนภา เตียสุธิกุล เตียสุธิกุล 

12. อาจารย์ ดร.ผมหอม เชิดโกทา 

13. อาจารย์พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 

14. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล 

15. อาจารย์กัลยารัตน์  สุขนันท์ชนะ 
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ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว จำนวน 19 คน 
1. อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธ์ิ 

2. อาจารย์พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์ 

3. อาจารย์เทอดเกียรติ แก้วพวง 

4. อาจารย์ณัฐกานต์  พิสุทธ์ิพิบูลวงศ์ 

5. อาจารย์จารุนันท์  ไชยนาม 

6. อาจารย์กฤติมา สระโพธ์ิทอง 

7. อาจารย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 

8. อาจารย์รังสรรค์ ลีเบี้ยว 

9. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี 

10. อาจารย์ปณัท สุขสร้อย 

11. อาจารย์ ดร.เจนจิรา นามี 

12. อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 

13. อาจารย์คณิต เรืองขจร 

14. อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 

15. อาจารย์เพ็ญศรี ชิตบุตร 

16. อาจารย์ปุณณานันท์  พันธ์แก่น 

17. อาจารย์วราวุฒิ คำพานุช 

18. อาจารย์พิศิษฐ์ พิภพพรพงศ์ 

19. อาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 9 คน 
1. นายกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์ 

2. นางสาวลภัสนันท์  สุวรรณศักดิ์ 

3. นางสาวอาทิติยา ทองอินทร์ 

4. นางสาวศันศนีย์ กนกแสง 

5. นางสาวเบญจวรรณ ศรีพรหมกุล 

6. นางสาวภัทรานุช มีศรีดี 

7. นางสาวพิมพ์ลลิน พิมพาณิชกุล 

8. นายยุวรัตน์ นักทำนา 

9. อาจารย์ ดร.นารี คูหาเรืองรอง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  จำนวน 4 คน 
1. อาจารย์ ดร.ไตรมาศ พูลผล 
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ลำดับ ชื่อ นามสกลุ 
2. อาจารย์ปิยะพงษ์  ยงเพชร 

3. อาจารย์ ดร.ถกลรัตน์ ทักษิมา 

4. อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 12 คน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 

6. อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี 

7. อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา 

8. อาจารย์ธนกร วังสว่าง 

9. อาจารย์ธวัชชัย มูลตลาด 

10. อาจารย์ภาคิณ หม่ันทุ่ง 

11. อาจารย์ศิริพร นามเทศ 

12. อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 8 คน 
1. อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา สุภาพ 

2. อาจารย์ชยกร สัตย์ซ่ือ 

3. อาจารย์วรรนิสา หนูช่วย 

4. อาจารย์ปรียาภา เมืองนก 

5. อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล 

6. อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย 

7. อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ 

8. อาจารย์วิณากร ที่รัก 

งานวิชาศึกษาท่ัวไป  จำนวน 6 คน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกมล จันทวงษ์ 

3. อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด 

4. อาจารย์ ดร.เบญจภา ไกรทอง 

5. อาจารย์ ดร.กัตตกมล พิศแลงาม 
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เอกสารแนบ คก. 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ไดร้ับการส่งเสรมิ      
เพื่อผลิตผลงานวิจัย.ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพมิพ์ 
เผยแพร่ทั้งในระดบัชาตแิละนานาชาต ิหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์    
ต่อการผลิตหรือพัฒนาครู 
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 135 คน (คณะครุศาสตร ์ 69 คน,โรงเรียนสาธติ 66 คน)  จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ 
การส่งเสริมผลิตผลงานวจิัยด้านการผลติหรอืพัฒนาครูเพ่ือใหไ้ด้รบัการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดบัชาตแิละนานาช
าติหรือนำไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครจูำนวน 37 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.40  
แยกระดับชาติและนานาชาติ ดังน้ี 

ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ 

1 การพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ด้วยวิธีการสอบแบบวัฏจักร 
การสืบเสาะหาความรู้ 

อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล 
นายธนกร แย้มประพาย 

ระดับชาติ วารสารการบริหารนิติบุคคล พ.ย.-ธ.ค.63 

2 การเปรียบเทียบพญานาคกับ 
มังกรในมุมมองของศาสนาและ
ความเชื่อ 

อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
นางสาวศิริวรรณ เรืองศรี 

ระดับชาติ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศ
น์ ปีที่ 10  
ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 

3 การศึกษาองค์ประกอบในการ 
จัดการเรียนร ู้
สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
ระดับปริญญาตรี 
ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้  

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ม.ค.-เม.ย. 64 

4 การวิเคราะห์สมรรถนะเก่ียว 
กับการจัดการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 
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ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ที่ได้รับการตีพิมพ์  

เผยแพร่ 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : 
กรณีศึกษากลุ่ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5 การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดู 
เด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของ
ผู้ปกครอง : 
กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง 

ผศ.คันธรส          ภาผล ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 

6 การศึกษาองค์ประกอบของรูป 
แบบการจัดประสบการณ์ 
ดนตรีที่ส่งเสริมทักษะการคิด 
เพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จใน
เด็กปฐมวัย 

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
น.ส.ณัฏฐ์รดา ไชยอัครพงศ์ 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 

7 การวิเคราะห์สมรรถนะด้านกา
รวัดและประเมินผลของครู : 
กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง 

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 
อ.กุลชาติ พันธุวรกุล 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 

8 การศึกษาองค์ประกอบของรูป 
แบบการจัดประสบการณ์ดนต
รีที่ส่งเสริมทักษะการคิดเพื่อจัด 
การชีวิตสู่ความสำเร็จในเด็ก 
ปฐมวัย 

น.ส.ณัฏฐ์รดา ไชยอัครพงศ์     
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 

9 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง 
ยืนยันความฉลาดรู้ด้านการ 
อ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนต้น 

นายปัญญาวิทย์ แจ่มกระจ่าง 
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน 

ระดับชาติ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศ
น์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 
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ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ที่ได้รับการตีพิมพ์  

เผยแพร่ 

10 การพัฒนาตัวบ่งชี้สุขภาพองค์ 
การของสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษาประถมศึกษา 

น.ส. เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง 
ผศ.ดร.ชาญชัย  
วงศ์สิรสวัสดิ์ 
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม  

ระดับชาติ วารสารวไลยอลงกรณ์ 
ปริทัศน์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 

ก.ย.-ธ.ค. 63 

11 การศึกษาสมรรถนะการเป็นผู้ก
ำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นคว
ามรู้เบื้องต้นเพื่อเสริมสร้าง 
สมรรถนะการเป็นผู้กำกับลูกเสื
อสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 
21  

นายชนะ ยาดี 
อ.ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ 
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 

ระดับชาติ การประชุมนำเสนอผลงาน 
วิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ 
ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 
2563  ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุดรธานี 

31 ต.ค.63 

12 การเรียนรู้ด้วยตนเองของ 
นักเรียนในการศึกษาชั้นเรียน 
และวิธีการแบบเปิด 

ดร.พิมพ์ลักษณ์ 
มูลโพธ์ินายปาณิดล เพ็งพันธ์ุ 
  

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับ 
ชาต ิ ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 
7 (รูปแบบออนไลน์) 

26-27 มี.ค. 64 

13 การศึกษาการออกแบบสถาน 
การณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ตามแนวทางวิธีการแบบเปิด 
และการศึกษาชั้นเรียนโดยการ
ใช้วิจัยศึกษาตนเอง 

ดร.พิมพ์ลักษณ์ 
มูลโพธ์ินางสาวนัชชา  
เล่าเขตวิทย์ 
นางสาวลัทธพร หัตถสินธ์ุ 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติ ด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 
7 (รูปแบบออนไลน์) 

26-27 มี.ค. 64 

14 การเรียนรู้ของครูในการดึงและ 
ใช้แนวคิดของนักเรียน 

น.ส. ชุติภา  ผลาอิน  
อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์  
มูลโพธ์ิ 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

26-27 มี.ค.64 

15 การสำรวจแนวคิดเรื่องการคูณ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 2 

น.ส. วสุกัญญา  ทองเขียว 
อ.ดร.พิมพ์ลักษณ์  
มูลโพธ์ิ 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับ 
ชาติด้านคณิตศาสตรศึกษา 
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

26-27 มี.ค.64 
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ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ 

16 วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 8 ประการ 
ที่ปรากฏในสุภาษิตสอนหญิง 

ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม 
น.ส.จันทร์ฤดี ภาคตอน 

ระดับชาติ วารสารวิชาการคณะมนุษย 
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ม.ราชภัฏลำปาง 
“มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ 
ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2” 

ก.ค.- ธ.ค. 63 

17 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรง
จูงใจในการตัดสินใจศึกษาต่อ 
ทางด้านภาษาจีนระหว่าง 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-
ภาษาจีน โรงเรียนในพื้นที่ 
จังหวัดปทุมธานี 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 
นายสันติพงษ์ ทองดี 

ระดับชาติ วารสารการบริหารนิติบุคคล 
และนวัตกรรมท้องถิ่นปีที่ 6 
ฉบับที่ 6 

พ.ย.- ธ.ค. 63 

18 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรี
ยนวิชาภาษาจีน 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือร่วมใจ 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 
น.ส.พรพิมล แวงกลาง 

ระดับชาติ ครุศาสตร์สาร 
ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 

ก.ค.- ธ.ค. 63 

19 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอ
ร์ช่วยสอนเรื่อง ภาษาถิ่น 
สำหรับนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 

อ.มณฑา วิริยางกูร 
นายรัฐศาสตร์ ปลื้มใจ 

ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 
ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการ 
จัดการ:การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถีปก
ติใหม่ 

7 พ.ค. 64 

20 การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
การแต่งประโยคด้วยรูปแบบ 
การสอน CIRC 
ของนักเรียนระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนปราสาททองวิทยา 

อ.มณฑา วิริยางกูร 
นายธนินทร์ธร เทียนดำรง 
นายณัฐชนน บุญมี 

ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  
ประจำปี 2564  
ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการ 
จัดการ:การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถี 
ปกติใหม่ 

7 พ.ค. 64 
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ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ 

21 การพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนเพื่อส่งเสริมระดับ 
ความลึกของความรู้ทาง 
คณิตศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม 
นายทศทัศน์ บุญตา 

ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  
ประจำปี 2564  
ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการ 
จัดการ:การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถี 
ปกติใหม่ 

7 พ.ค. 64 

22 ผลการจัดการเรียนรู้สะเต็ม 
ศึกษาร่วมกับทักษะปฏิบัติ 
ที่มีต่อความสามารถในการแก้
ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
น.ส.วรรณา สายสว่าง 

ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  
ประจำปี 2564  
ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการ 
จัดการ:การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถี 
ปกติใหม่ 

7 พ.ค. 64 

23 ผลการจัดการเรียนรู้แบบการ 
สอนเขียนที่เน้นกระบวนการ 
ร่วมกับเทคนิค CIRC 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 
ที่ 1 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม 
น.ส.ขวัญชนก อยู่ศรี 

ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  
ประจำปี 2564  
ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการ 
จัดการ:การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถี 
ปกติใหม่ 

7 พ.ค. 64 

24 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค 
STAD 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ดร.วัสส์พร จิโรจพันธ์ุ 
น.ส.สุธิชา อินแสน 

ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  
ประจำปี 2564  
ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการ 
จัดการ:การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถี 
ปกติใหม่ 

7 พ.ค. 64 
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ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ที่ได้รับการตีพิมพ์  

เผยแพร่ 

25 การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรร
ค์แบบกลุ่มที่มีต่อสัมพันธภาพ 
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

น.ส.ณัฐมน ขันธวุฒิ 
ผศ.วิลินดา 
พงศ์ธราธิก 

ระดับชาติ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  
ประจำปี 2564  
ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมการ 
จัดการ:การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อสร้างนวัตกรรมบนวิถี 
ปกติใหม่ 

7 พ.ค. 64 

26 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมแบบคู่ 
สำหรับการส่งแบบหดตัววาง 
นัยทั่วไปในปรีภูมิอิงระยะทาง 
อันดับบางส่วน 

น.ส.นัทฑริกา  
บำเพ็ญพงษ์ 
อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ 
ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 

ระดับชาติ การนำเสนอผลงานในการ 
ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 
ครั้งที่ 10 University 
Impact Rankings ม.พะเยา 

28-29 ม.ค. 64 

27 การพัฒนาแบบฝึกหัดทักษะ 
การใช้คำและสำนวนใน 
ภาษาไทยของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 

น.ส.ณัฐกมล 
อ่อนสันเทียะ 
ดร.สุภัชฌาน์ 
ศรีเอ่ียม 

ระดับชาติ การนำเสนอผลงานในการ 
ประชุมวิชาการและนิทรรศ 
การระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3  
รูปแบบออนไลน์ 

30 มิ.ย. 64 
  
  

28 ความก่ึงต่อเน่ืองจากด้านบน 
แบบเฮาล์ดรอฟ์ของการส่ง 
เซตผลเฉลี่ยสำหรับปัญหาเชิง 
ดุลยภาพเวกเตอร์แบบ 
พจนานุกรม 

นายสุวนนท์ วรรณเสน 
ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 
อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ 

ระดับชาติ การนำเสนอผลงานในการ 
ประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 
ครั้งที่ 10 University 
Impact Rankings ม.พะเยา 

28-29 ม.ค. 64 

29 การศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยา
ศาสตร์ สำหรับนักเรียน 
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 

น.ส.มัชฌิมา เส็งเล็ก 
ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
ดร.เลอลักษณ์ 
โอทกานนท์ 

ระดับชาติ วารสารวไลยอลงกรณ์ 
ปริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์) 
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 

พ.ค.-ส.ค.64 
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ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป  
ที่ได้รับการตีพิมพ์  

เผยแพร่ 

30 ผลของการใช้วิธีการจัดการ 
เรียนรู้แบบ GPAS 
ที่มีต่อเจตคติด้านสิ่งแวดล้อม 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง มนุษย์กับการ 
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหา 
วิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

น.ส.รัชดาภรณ์ ไชยวิวิช 
ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง 
อ.วิษณุ สุทธิวรรณ 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 15 
ฉบับที่ 2 

พ.ค.-ส.ค. 64 

31 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎ
การณ์เป็นฐาน:การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ เพื่อส่งเสริม 
ความรู้ของผู้เรียนในโลก 
แห่งความจริง 

น.ส.กุลธิดา นุกูลธรรม 
อ.ตะวัน ไชยวรรณ 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 15 
ฉบับที่ 2 

พ.ค.-ส.ค. 64 

32 การจัดการเรีนรู้ด้วยวิธีการ 
สอนแบบสตอรี่ไลน์วิชา 
ภาษาไทยเรื่อง สามก๊ก 
ตอนกวนอูไปรับราชการกับ 
โจโฉ เพื่อพัฒนาความ 
สามารถในการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

น.ส.จิราภา ธีระธาดา 
รศ.สุชาวดี เกษมณี 

ระดับชาติ วารสารมนุษยศาสตร์ 
วไลยลองกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  

ม.ค.-มิ.ย.64 

33 การใช้แบบจำลองทาง 
วิทยาศาสตร์ 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน เรื่อง ระบบสุริยะ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 

น.ส.นิตยา ทันใจ 
อ.วิษณุ สุทธิวรรณ 
ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง 

ระดับชาติ วารสารมนุษยศาสตร์ 
วไลยลองกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  

ม.ค.-มิ.ย.64 
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ลำดับที่ ชื่องานวจิัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ 
สถานที่เผยแพร่ 

ว/ด/ป 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ 

34 การศึกษาค่านิยมของคนไทยที่
ปรากฏในอิศรญาณภาษิต 
ในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

นายณัฐชนน บุญมี 
ผศ.ชาตรี  
พนเจริญสวัสดิ์ 
รศ.สุชาวดี เกษมณี 

ระดับชาติ วารสารมนุษยศาสตร์ 
วไลยลองกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ม.ค.-มิ.ย.64 

35 การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
ดำเนินงานของสถานศึกษาด้วย
จิตวิทยาเชิงบวก:กรณีศึกษา 
โรงเรียนวัดชัยมงคล 

น.ส.นัฐกาญจน์ 
ผิวขาว 
น.ส.นิรภาดา 
จำเนียรทรง 
อ.จิรวุฒิ พงษ์โสภณ 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวัยระดับชาติและนาน
าชาติ 
ครั้งที่ 14 “Global 
Goals,Local 
Actions:Looking Back 
and Moving forward 
2021” 

18 ส.ค. 64 

36 ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้าง 
สรรค์ตามแนวคิดไฮสโคปที่มี 
ต่อเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์กลุ่ม
ทักษะปฏิบัติของเด็กอนุบาล 

ลัดดา สุปะเพียร  
และกุลชาติ พันธุวรกุล. 

ระดับชาติ วารสารการบริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรมท้องถิ่นปีที่ 7 
ฉบับที่ 9. 

ประจำเดือนกันยา
ยน 2564: 135 - 
146. (TCI Tier 2) 

37 การนำเสนอแนวทางการพัฒ 
นาสมรรถนะเก่ียวกับการจัด 
การเรียนรู้ของนักศึกษาครู 
ปฐมวัย:กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กุลชาติ พันธุวรกุล ระดับชาติ วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 19 
ฉบับที่ 1.  

มกราคม - 
มิถุนายน 2564: 
102 - 117. (TCI 
Tier 2) 
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เอกสารแนบ คก. 5.3.1.2 สรปุผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ EdPEx 
ประจําปีการศึกษา 2563 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ในวันที่ 4 กันยายน 2564 โดยได้รับการประเมินคุณภาพ
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx โดยมีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้านกระบวนการ
หมวดที่ 1-6 มีผลการประเมินอยู่ที่  168.75 คะแนน และด้านผลลัพธ์หมวดที่ 7 อยู่ที่   108.50 คะแนน 
รวมคะแนนเท่ากับ 277.25 คะแนน จำแนกคะแนนแสดงดังตาราง 

หัวข้อ คะแนนเต็ม % คะแนน ผลคะแนน Band 
หมวดท่ี 1 การนำองค์กร 
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง 70 35 24.50 Band 3 
1.2 การกำกับดูแลองค์กรและการตอบแทนสังคม 50 30 15.00 Band 3 

รวมคะแนนหมวด 1 120 39.50 
หมวดท่ี 2 กลยุทธ์ 
2.1 การจัดทำกลยุทธ์ 45 35 15.75 Band 3 
2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 40 30 12.00 Band 3 

รวมคะแนนหมวด 2 85 27.75 
หมวดท่ี 3 ลูกค้า 
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 30 12.00 Band 3 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 30 13.50 Band 3 

รวมคะแนนหมวด 3 85 25.50 
หมวดท่ี 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
4.1 การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการ 45 30 13.50 Band 3 
4.2 การจัดการสารสนเทศ และการจัดการความรู้ 45 30 13.50 Band 3 

รวมคะแนนหมวด 4 90 27.00 
หมวดท่ี 5 บุคลากร 
5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร 40 30 12.00 Band 3 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 30 13.50 Band 3 

รวมคะแนนหมวด 5 85 25.50 
หมวดท่ี 6 การปฏิบัติการ 
6.1 กระบวนการทำงาน 45 30 13.50 Band 3 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 40 25 10.00 Band 2 

รวมคะแนนหมวด 6 85 23.50 
รวมคะแนนหมวด 1–6 550 168.75 Band 1 
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หัวข้อ คะแนนเต็ม % คะแนน ผลคะแนน Band

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการท่ี
ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอ่ืนและด้านกระบวนการ

120 25 30.00 Band 2

7.2 ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 80 25 20.00 Band 2
7.3 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 80 20 16.00 Band 2
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล 80 25 20.00 Band 2
7.5 ผลลัพธ์ด้านการเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 90 25 22.50 Band 2

คะแนนรวมหมวด 7 450 108.50 Band 1

หมวดท่ี 7 ผลลัพธ์

 

 Key Theme – Process Items 

มหาวิทยาลัยฯมีคะแนนกระบวนการในแถบคะแนนท่ี 2 (201-260)  ระดับพัฒนาการตามการ
จัดลำดับ ซึ่งแสดงว่ามหาวิทยาลัยฯ มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดพื้นฐาน
ของเกณฑ์ แม้ว่าบางพื้นที่หรือบางหน่วยงานเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการนำแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบั ติ  
และเริ่มมีแนวทางที่เป็นระบบในการการประเมินและปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ 
 

ก. จุดเด่นหรือแนวปฏิบัติท่ีดีของมหาวิทยาลัยฯในส่วนกระบวนการการดำเนินงานขององค์กร 

1. ผู้นำระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นความสำเร็จ (Focus on success)  
โดยผู้นำระดับสู งกำหนดวิสัยทัศน์  ค่านิยม และพันธกิจ ในข้ันตอนที่  1 ของระบบการนำองค์กร  
SER-RD Model และมีการจัดรูปแบบ VRU Core Value Communication System มีการสื่อสารวิสัยทัศน์ 
และถ่ายทอดค่านิยม  VALAYA ไปยังบุคลากร ฯ มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่เป็นระบบ โดยมีข้ันตอน
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ มรวอ.ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดย
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น SWOT Analysis  TOWS Matrix PEST Analysis 7’S Model  2) กำหนดเป็นแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ 3) การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 4) การติดตามประเมินผล ในระดับมหาวิทยาลัย
และระดับหน่วยงาน ตามกรอบกำหนดวัตถุประสงค์ (OKRs )ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติจาก
องค์กรสู่ระดับบุคคล ผู้ส่งมอบที่สำคัญ และคู่ความร่วมมือ นอกจากนี้ยังใช้ OKRs ที่ผู้บริหารร่วมกันกำหนด
ระดับมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานโดย OKRs ของหน่วยงานต้องเช่ือมโยงกับของมหาวิทยาลัย 
และถ่ายทอดเป็น OKRs ระดับบุคคล 

2. มหาวิทยาลัยฯ แสดงให้เห็นการดำเนินการที่ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused 
Excellence) โดยมีการจำแนกกลุ่มลูกค้าตาม VRU Customer Model ตามพันธกิจ มี คกก.ลูกค้าสัมพันธ์ 
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มภาพรวมต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบในอดีต  เพื่อ
กำหนดกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมกับพันธกิจหลัก 3 ด้าน  มีการปรับปรุงการแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยแบ่งเป็นด้านผลิต
บัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ และ ส่วนตลาด ใช้ VRU Customer Model เพื่อรับฟังเสียงของ
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ลูกค้า โดยมี คกก.ลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมกำหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารในการรับฟังเสียงของลูกค้าในแต่ละ
พันธกิจ ซึ่ งมี ช่องทางหลัก 3 ช่องทางคือ 1)  Face to face channel 2) Written channel 3) Digital 
channel และในปี 2563 เพิ่ม Line Open Chat และ QR code เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง มีแนวทางการ
ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานจากตัววัดของ
กระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน 

3. มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินการท่ีแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อชุมชนและ ความผาสุกของสังคม 
ตามพระราโชบายรัชกาลท่ี 10  และ พรบ ราชภัฏ พ.ศ. 2547 จัดทำยุทธศาสตร์ มรภ.ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน ระยะ 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาท้องถ่ิน สภา มรวอ.ได้นำมากำหนดเป็นนโยบายสภา มร
วอ.และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ มรวอ. และแผนปฏิบัติการ มรวอ. โดยกำหนดผู้รับผิดชอบได้แก่ คณะ วิทยาลัย 
มรวอ.สระแก้ว และ สสร. กำหนดชุมชนสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ิน 
การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนสมรรถนะหลัก “บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน” 

4.  
5. ข. โอกาสพัฒนาท่ีสำคัญ หรือประเด็นท่ีสมควรพิจารณาทบทวนในส่วนกระบวนการดำเนินงาน 

1.  มีข้อมูลจำกัดที่แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยมีการดำเนินการท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิผลใน
กระบวนการที่สำคัญเช่น การดำเนินการเพื่อให้สถาบันประสบความสำเร็จในระยะยาวผ่านการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 20 ปี ซึ่งถ่ายทอดสู่แผนกลยุทธ์ มรวอ. 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการนำ
สมรรถนะหลัก ความท้าทาย และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มาเช่ือมโยง วิธีการนำผลประเมินการปฏิบัติงานมา
ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของผู้บริหารรายบุคคล คณะกรรมการต่าง ๆ วิธีการกำหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ใน
การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ การทบทวนผลการดำเนินการ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิง
แข่งขันที่สำคัญเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต แนวทางที่ชัดเจนดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยฯ บรรลุเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นอันดับหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในระดับ
สากล  

2.  มีข้อมูลจำกัดที่แสดงให้เห็นว่าการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท่ีสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ  
มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันอย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร เช่น กระบวนการที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติการ
อย่างจริงจังเพื่อให้บรรลุพันธกิจทั้ง 5 ข้ออย่างไร การปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
จริยธรรมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม  รวมทั้งการกำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของบุคลากรและนักศึกษา เพื่อตอบสนองพันธกิจทั้งด้านการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ วิธีการกำหนด
โอกาสเชิงกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ การกำหนดตัวช้ีวัดที่สำคัญที่ใช้ติดตามผลลัพธ์
และประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ รวมถึงดำเนินการทบทวนข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ประเด็น
การพัฒนาเร่งด่วน ปัญหาอุปสรรคเชิงวิกฤต และค่าคาดการณ์ผลการดำเนินการของตัววัดที่สำคัญ 

3.  มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการที่เป็นระบบในการแปลงผลการทบทวนการ
ดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างท่ัวถึง เช่น การนำผลการทบทวนผลการดำเนินการ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและ
ข้อมูลเชิงแข่งขัน มาใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ผลการดำเนินการในอนาคต และปรับปรุงผลการดำเนินงาน 
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เพื่อสร้างความสำเร็จและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ตัววัดผลที่ไม่สะท้อน
ความสำเร็จขององค์กร และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรตามที่ระบุไว้  

 Key Theme – Result Items 

มหาวิทยาลัยฯมีคะแนนในส่วนของผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนท่ี 1 (0-125) แสดงว่ามหาวิทยาลัยฯ 
มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อข้อกำหนดพื้นฐาน และผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจ
ขององค์กร  บางผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินการในระดับที่ดี และอยู่ในระยะเริ่มต้นของการแสดง
แนวโน้มของข้อมูลและการใช้สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ 

ค.  จุดเด่นในหมวดผลลัพธ์ท่ีมีความสอดคล้องและมีความสำคญัต่อการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลยัฯ 
มหาวิทยาลัยฯ มีผลลัพธ์สำคัญท่ีดีกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีในหลายด้าน 

- ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการท้องถ่ิน (ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา)  

- จำนวนหลักสูตรสหวิทยากรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการท้องถ่ิน  
- จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
- ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการกำกับเกณฑ์มาตรฐาน  
- ความเร็วของอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่าย wifi 
- จำนวนระบบการบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่พัฒนาและนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
- ความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียน (บัณฑิตศึกษา)  
- ความพึงพอใจของผู้เรียนต่ออาจารย์ผู้สอน (ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 
- ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึนจากผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน 
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร  
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้เพียงพอทั้งด้านสถานที่ เครื่องมือ 

และวัสดุอุปกรณ์ 

ผลลัพธ์ดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยฯ บรรลุพันธกิจ สามารถตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ 

ง.  โอกาสพัฒนาท่ีสำคัญ หรือประเด็นท่ีสมควรพิจารณาทบทวนในส่วนผลลัพธ์ท่ีมีความสอดคล้อง และมี

ความสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ 

1. มหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ท่ีสำคัญหลายด้านเช่น
- ผลลัพธ์ของลูกค้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในด้านการการวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งผลลัพธ์ของ

กระบวนการเรียนการสอนแบบ ABCD ใน 4 clusters คือ การบริการและการท่องเที่ยว เกษตรและ
อาหาร สิ่งแวดล้อม และการจัดการเรียนรู้ 

- แสดงผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน นอกเหนือจาก จำนวนครั้งใน
การอบรมด้านความปลอดภัย ซึ่งมีเป้าหมายเพียง 2 ครั้ง 

- ผลลัพธ์การสื่อสารในการรับฟังเสียงลูกค้า และการนำสารสนเทศมาใช้ 
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- ผลลัพธ์ด้านการจัดการข้อร้องเรียน ในด้านการศึกษา มิได้จำแนกตามประเภทผู้เรียน (ปริญญาตรี 
และบัณฑิตศึกษา) และมิได้นำเสนอการจัดการข้อร้องเรียนของกลุ่มบริการวิชาการด้วย 

การขาดการรายงานผลลัพธ์ดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงผล
การดำเนินการตามพันธกิจเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ  

2. มหาวิทยาลัยฯไม่ได้แสดงผลลัพธ์เชิงเปรียบเทียบท่ีสำคัญที่จะส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์เช่น
- ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้านกระบวนการ 
- ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
- บรรยากาศการทำงาน (WORKFORCE Climate) 

3. ผลลัพธ์สำคัญหลายด้านของมหาวิทยาลัยฯ ยังต่ำกว่าเป้าหมายและมีแนวโน้มท่ีไม่ดี ได้แก่:
- อัตราร้อยละการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (ปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา)  
- อัตราการลาออกของนักศึกษา (บัณฑิตศึกษา)  
- ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ภายใน 1 ปีที่จบการศึกษา  
- อัตราการมีงานทำของบัณฑิตครูที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในท้องถ่ิน (350 กม.) ภายใน 1 ปี  
- จำนวนผู้ประกอบการใหม่ Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมมหาวิทยาลัย (แผ่นดินและรายได้)  
- จำนวนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา การจัดการทรัพย์สินและรายได้ และการจัด

การศึกษาโรงเรียนสาธิต  
- ร้อยละของผู้สมัครเข้าศึกษาที่ตัดสินใจลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยต่อผู้สมัครเข้าศึกษาทั้งหมด ระดับ

บัณฑิตศึกษา  
- อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งอัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงาน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(ROI) 
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