
 
 
 
 
 
 

1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผลการด าเนนิงานไตรมาสที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จ ำนวนหลักสตูร
แบบสหวิทยำกำรที่พัฒนำ
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 
 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญำตรี และ
บัณฑิตศึกษำ 

 
 
 
 
 
2 

หลักสตูร 
 
 
1 

หลักสตูร 

 
 
 
 
 
6 

หลักสตูร 
 
 
5 

หลักสตูร 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1.1.1 จ านวนหลักสูตรระยะสัน้ 6 หลักสูตร ได้แก่ 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร 
จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
จ านวน 
ผู้เรียน 

ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
1 แลปสนุกของเด็กช่ำงคิด (เคมี) นร.ประถมปลำยและ

มัธยมต้น 
อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เข้ำสภำ 17 มิ.ย.64 

  

2 Risk Assessment หัวใจส ำคัญ
ของกำรประเมินควำมเสี่ยงตำม
กฏหมำย 

จป.วิชำชีพ จป.
หัวหน้ำงำน 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เข้ำสภำ 8 ก.ค.64 

  

3 ทักษะเอำตัวรอดไดเ้มื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินส ำหรับนักเรยีน 

นร.ประถม 1-6 อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

เข้ำสภำ 8 ก.ค.64 

  

4 จำนโปรดคุณก ำหนดได ้ บุคคลทั่วไปท่ีสนใจ
ด้ำนโภชนำกำร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรเข้ำกบ.
คณะ 

  

5 ทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ผู้
ประกอบอำหำรไทยระดับ 1  

บุคคลทั่วไปท่ีให้
ควำมสนใจ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรเข้ำกบ.
คณะ 

  

6 กำรประกอบอำหำรไทยเบื้องต้น บุคคลทั่วไปท่ีให้
ควำมสนใจ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรเข้ำกบ.
คณะ 

  

 



 
1.1.2 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร ได้แก่ 
1.1.2.1 จ ำนวนหลักสูตรระดับปรญิญำตรี 5 หลักสตูร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวชิา 
วันเดือนปี 

เปิดรบัสมัคร 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย) 

1 หลักสูตรคหกรรมศำสตร์ คหกรรมศำสตร์ 1/64 หลักสูตรที่มุ่งพัฒนำคุณภำพชีวิตของบคุคลใน
ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทึชำติ ส ำหรับกำรพัฒนำ
หลักสูตรออกแบบมำเพือ่ให้สอดคล้องกบัปรัชญำ 
ของหลักสูตร “คหกรรมึำสตร์สร้ำงสรรค์นวัตกรรม
กำรประกอบอำหำรและกำรบริกำร พัฒนำ 
คุณภำพชีวิต และอนุรักำ์ภูมิปญัญำ” 

2 หลักสูตรวิทยำกำรคอมพวิเตอร ์ วิทยำกำรคอมพวิเตอร์ 1-65  
3 หลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1/65 ศึกษำและแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพื้นบำ้น 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมำะสมกบักำรด ำรงชีวิต
และกำรประกอบอำชีพของคน ในท้องถิ่น รวมถึงกำร
แสวงหำแนวทำงเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำร กำร
บ ำรุงรักษำและกำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดุลและ
ยั่งยืน 

4 หลักสูตรนวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 1/64 น ำเอำวัตถุดิบที่มอียู่ในชุมชนมำสรำ้งผลิตภัณฑ์ 
คิดได้ สร้ำงได ้ขำยได้ 

5 หลักสูตรกำรจัดกำรสำธำรณภัย กำรจัดกำรสำธำรณภัย 1/64 เน้นกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำก 
แนวพระรำชด ำริกับ รว่มกับภูมิปัญญำชมุชน เพื่อกำร
จัดกำรภยัพิบัติอย่ำงยั่งยืน 

6     
     
1.1.2.2 จ ำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ.............หลักสตูร 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
     

     

 



 
 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในรูปแบบ ABCD ต่อ
จ ำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
78.57 

ในปีกำรศึกษำ 2563 มีจ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด  14 หลักสูตร มีหลกัสูตรที่มีกำรจดักำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ ABCD จ ำนวน 11  
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ 78.57 
 

คณะ จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ ABCD 
ร้อยละ 

ครุศำสตร ์    
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 14 11 78.57 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์    
เทคโนโลยีกำรเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม    
วิทยำกำรจัดกำร    
สำธำรณสุขศำสตร ์    
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร    

รวม    
 
ข้อมูล ณ วันที ่

1.3 จ ำนวนผลงำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี
     1.3.1 ผลงำนท่ีได้รับ
รำงวัลหรือกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ
     1.3.2 ผลงำนท่ีได้รับ
กำรอ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพำณิชย์ 
     1.3.3 ผลงำนวิจัยหรือ
ผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำร

 
 
 
6 

ผลงำน 
 
5 

ผลงำน 
 

55 
ผลงำน 

 
 
 

19 
ผลงำน 

 
..... 

ผลงำน 
 

51 
ผลงำน 

1.3.1 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 19 ผลงาน ได้แก่ 
จ ำนวนผลงำนในระดับชำติที่ได้รับรำงวัล 10 รำงวัลหรือกำรเผยแพรจ่ ำนว 9 ผลงำน 
จ ำนวนผลงำนในระดับนำนำชำติทีไ่ด้รับรำงวัล ..........รำงวลัหรือกำรเผยแพรจ่ ำนวน..........ผลงำน 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร/หน้าที่ 

1 Coconut sweet 
coffee 

นำยจริวัฒน์ แย้ม
ใย 
นำงสำววิภำดำ 
แท่นงำ 
 

ระดับชำต ิ น ำเสนอ
ผลงำนแบบ

ชิ้นงำน  
รำงวัลชนะเลิศ
กิจกรรมกำร

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์



เผยแพร่ระดับชำติ หรือ 
นำนำชำติ  ตำมเกณฑ์ กพอ.
ก ำหนด 
     1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำ
หรือศิษย์เก่ำท่ีได้รับกำรยก
ย่อง ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

 
 
 
5 

คน 

 
 
 
3 

คน 

จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 
2 มำลัยผัก นำงสำวเจรจำ 

เจริญศิริกุล 
นำงสำวอัญชลีกร 
คุ้มศิริวงษ์ 
 

ระดับชำต ิ น ำเสนอ
ผลงำนแบบ

ชิ้นงำน  
รำงวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ
1 กิจกรรมกำร
จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์

3 ก้ำวเท่ำกับออกซิเจน นำงสำวกมลพร  
คล้ำยคลึง 
นำงสำวฐำปนี  
ศรีอำจ 
นำงสำวทิพวำส  
บรรจงจิตร์ 
 

ระดับชำต ิ น ำเสนอ
ผลงำนแบบ

ชิ้นงำน  
รำงวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ
2 กิจกรรมกำร
จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์

4 Smart Garage โรงรถ
อัจฉริยะ 

นำยศำศวัฏ แก้ว
พลอย  

ระดับชำต ิ น ำเสนอ
ผลงำนแบบ

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์



นำยฐนกร ตุงค
โสภำ 
 

ชิ้นงำน  
รำงวัลชมเชย 
กิจกรรมกำร
จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

๒๕๖๓ 

5 น้ ำพริกปลำทูอัดก้อน นำยทัศพล ทอง
ประเทือง 
นำยนันทวัฒน์ 
จินดำเนตร 
นำยวรชิต พรหม
เอ้ือ 
 

ระดับชำต ิ Oral 
presentation  

รำงวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมกำร
จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์

6 กำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
เมื่อเกิดสำรเคมีหก
รั่วไหล 

นำงสำวจุฑำมำศ 
ปิ่นทอง  
นำงสำวดวงกมล 
จงสกุล  
นำงสำวศรินธร 
จันทร์เชื้อ  
นำงสำวพิมพ์ชนก 
คูณค ำ 
นำงสำวธิดำรัตน์ 
อ่อนสุด 

ระดับชำต ิ Oral 
presentation  

รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
1กิจกรรมกำร
จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์



นำงสำวจุฑำมำศ 
ศรีสุข 
 

7 กิจกรรมศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ทำงธำรณีวิทยำ
และระบบจัดกำรภัย
พิบัติภำคกลำง 

นำยอดิศรณ์  
พรมปัญญำ 
นำงสำวนฤมล  
ศรีแย้ม 
นำยรัฐภูมิ  ศิล
ธรรม 
นำงสำววนิดำ  
แก้วมณี 
นำยชำคร  เผียะ
ผำบรัตนะ 
นำยเกียรติศักดิ ์ 
สวัสดิ์รักษ์ 
 

ระดับชำต ิ Oral 
presentation  

รำงวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ
2 กิจกรรมกำร
จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์

8 แชทบอท 9HONG 
Talks 

นำยพงศ์พิสุทธิ์ 
อยู่ดี 
นำยธงไชย ดวง
จันทร์ 
 

ระดับชำต ิ Oral 
presentation  

รำงวัลชมเชย 
กิจกรรมกำร
จัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

วันพุธที่ ๑๔ 
ตุลำคม 
๒๕๖๓ 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยำศำสตร ์

9 ผ้ำไทยใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ 
Everry Day Every Wear 
โครงกำร CDD Young 

นำงสำวอภิษฏำ มั่นพัฒนำกำร ระดับภูมิภำค ชนะเลิศ 17 – 27 ธ.ค.2563 กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย 



desingner contest 
10 ผ้ำไทยใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ 

Everry Day Every Wear 
โครงกำร CDD Young 
desingner contest 

นำงสำววรินทรำ  แซ่ว่ำง ระดับภูมิภำค รองชนะเลิศอันดับ 1 17 – 27 ธ.ค.2563 กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย 

11 กำรปรับปรุงเวลำตอบสนองของระบบ
จัดเก็บข้อมูลจำกภำพถ่ำยมำตรวัด
ระดับน้ำโดยใช้ไลน์แอ็ปพลิเคชัน 

นำยรัตน์สิน สุขมี ระดับชำติ Best 
Presentation 
Award Oral 
presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

12 Patterns and 
antioxidant activity of 
chitooligosaccharides 
produced by chitinase 
From Oryza sativa RD.6 

น.ส.เบญจมำศ พรมนิเลส ระดับชำติ Best 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

13 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ นำยภำคภูม ิประทุมนอก ระดับชำติ Best 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

14 กำรพัฒนำสื่อโมชันกรำฟิก เรื่อง 10 
วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐำนวิถีชีวิต
ใหม่ 

นำยจรัญ รำมศิริ ระดับชำติ Best 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

15 กำรปรับปรุงเวลำตอบสนองของระบบ
จัดเก็บข้อมูลจำกภำพถ่ำยมำตรวัด
ระดับน้ำโดยใช้ไลน์แอ็ปพลิเคชัน 

นำยรัตน์สิน สุขมี ระดับชำติ Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Oral 
presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

16 Patterns and 
antioxidant activity of 

น.ส.เบญจมำศ พรมนิเลส ระดับชำติ Best 
Undergraduate 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  



chitooligosaccharides 
produced by chitinase 
From Oryza sativa RD.6 

Presentation 
Award Poster 
Presentation 

17 ผลของไบโอชำร์จำกไมยรำบยักษ์ที่มีผล
ต่อกำรเจริญเติบโตของผักเคล 

น.ส.จันทร์จิรำ ชัยวี ระดับชำติ Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

18 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ นำยภำคภูม ิประทุมนอก ระดับชำติ Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

19 กำรพัฒนำระบบกำรจองเครื่องจักรกล
กำรเกษตรกรณีศึกษำกิจกำรทรัพย์
สมคิด 

น.ส.พรทิพย ์วิไลวรรณ ระดับชำติ Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

วันที่ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

       
       
       

 
1.3.2 จ านวนผลงานเชิงประจกัษ์ของนกัศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน......................ผลงาน 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อหน่วยงาน

ที่น าไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากหน่วยงาน/อื่นๆ

(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีท่ี
อ้างอิงหรือ
น าไปใช้
ประโยชน ์

ผลที่ได้จากการ
น าไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็น

รูปธรรม 
1       
2       



 
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด จ านวน 51 ผลงาน 

ท่ี ช่ือผลงาน 
ช่ือเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ผลงานวิจัย/ผลงาน

วิชาการ 

ว/ด/ป 
เผยแพร่ 

 
หน่วยงานผู้จัด 

1 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นเรื่องชีวิตวิถีใหม่ของ
นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

สุนิทรา ต้ังซ้าย สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ประยุกต์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

2 กำรพยำกรณ์ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำกภำคกำรขนส่งของ
ประเทศไทย 

สุนิทรา ต้ังซ้าย สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ประยุกต์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

3  กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับข่ีรถจักรยำนยนต์ของ
นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

นพพล เพ็ชรวัฒนา 
สำขำวิชำมำตรวิทยำ
อุตสำหกรรมฯ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

4 Patterns and antioxidant activity of 
chitooligosaccharides produced by 
chitinase 
From Oryza sativa RD.6 

เบญจมาศ พรมนิเลส 
สำขำวิชำเคมี 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

5 ฤทธิ์ของสำรสกัดจำกใบและกิ่งฝำงต่อร้อยละกำร
ตำยของหนอนกระทู้หอม 

ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 

สำขำวิชำเคมี 
ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

6 กำรแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจำกฟำงหมัก 

สรัลชนา กรไชย 
สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

7 ฟลำโวนอยด์ กำรต้ำนอนุมูลอิสระและกำรยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียจำกน้ ำผึ้งชันโรง 

วัชระ สำยทอง 
สำขำวิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

8 กำรประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ ำท่วมฉับพลันด้วยวิธี
ดัชนีปัจจัยร่วม บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ ำปำยตอนล่ำง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ชาคร เผียะผาบรัตนะ 
หลักสูตรกำรจัดกำรภัย
พิบัติและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

9 กำรตรวจวัดควำมเข้มข้นฝุ่นละอองในพื้นที่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำนี 

เบญญา ปาลวงค์ 
หลักสูตรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

10 กำรย่อยสลำยบรรจุภัณฑ์ชำนอ้อยด้วยมูลสัตว์ วรินทร คงมิยา 
หลักสูตรวิทยำศำสตร์

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย



และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

อลงกรณ์ฯ  

11 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจำกส่วนผสมของ
น้ ำมันและไขมันร้ำนหมูกระทะ 

สุธ ิโลมะบรรณ 
หลักสูตรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

12 กำรพัฒนำเครื่องด่ืมส ำเร็จรูปชนิดผงเพื่อสุขภำพ
จำกกล้วยหอมทองตกเกรด 

ชลธิชา วันแก้ว 
หลักสูตรคหกรรม
ศำสตร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

13 ผลของกำรใช้แป้งถ่ัวแดงทดแทนแป้งมัน
ส ำปะหลังในผลิตภัณฑ์ข้ำวเกรียบชนิดแท่ง 

ศรุดา สุขศุภพงศ์ 
หลักสูตรคหกรรม
ศำสตร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

14 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์บรำวนี่โดยใช้ดักแด้ไหม
ทดแทนแป้งสำลี 

อนนัตญา เสือโต 
หลักสูตรคหกรรม
ศำสตร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

15 กำรใช้ถ่ัวเขียวเลำะเปลือกทดแทนถั่วลิสงใน
ผลิตภัณฑ์เนยถ่ัว 

นนทิชา บันดิษตา 
หลักสูตรคหกรรม
ศำสตร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

16 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรดูดซับน้ ำและกำร
แพร่ผ่ำนไอน้ ำของแผ่นฟิล์มพลำสติกชีวภำพผสม
ระหว่ำงแป้งมันส ำปะหลัง กลีเซอรอล และ
เซลลูโลสทีส่กัดจำกเปลือกทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

อธิชา นิค าโม 
หลักสูตรเคมี 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

17 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำรเจ็บป่วยจำกอำคำร
ของพนักงำนสำนักงำนก่อสร้ำงแห่งหนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 

สุภิญญา สาลีรอด
หลักสูตรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

18 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเครียดจำกกำรทำ
งำนของพนักงำนในสำนักงำนโรงงำนผลิตเส้นใย
สังเครำะห์และเม็ดพลำสติกแห่งหนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 

กนกกร งามพัด 
หลักสูตรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

19 กำรศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อสมรรถภำพ
กำรได้ยินของพนักงำน 
ที่ทำงำนในโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธำนี 

วิชญาพร สุขคล้าย 
หลักสูตรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

20 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิดอุบัติเหตุจำก
กำรทำงำนของผู้ปฏิบัติงำนซ่อมรถในเขตพื้นที่
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธำนี 

พิมพ์ชนก คูณคา 
หลักสูตรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

21 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อสมรรถภำพกำรได้ยิน
ของพนักงำนฝ่ำยผลิตในโรงงำนปั่นด้ำยแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

วิสุดำ อุทำ หลักสูตรอำ
ชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  



22 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับสมรรถภำพกำรได้ยิน
ของพนักงำนแผนกผลิตเหล็กแผ่น 

ดวงกมล จงสกุล 
หลักสูตรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

23 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่ออำกำรผิดปกติของโครง
ร่ำงและกล้ำมเนื้อจำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เก็บขนขยะมูลฝอยในอำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

จินดารัตน์ ฤาเดช 
หลักสูตรอำชีวอนำมัย
และควำมปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

24 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมเม่ือยล้ำของ
พนักงำนเก็บเงินในซูเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่ ใน
จังหวัดปทุมธำนี 

บุญญรัตน์ อินทร์
ประเคน หลักสูตรอำชี
วอนำมัยและควำม
ปลอดภัย 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

25 กำรพัฒนำระบบบริหำรร้ำนขำยอุปกรณ์
กำรเกษตร กรณีศึกษำร้ำนต้นหวำยต้นหว้ำ 

นฤพนธ์ พรหมศร 
หลักสูตรวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

26 กำรพัฒนำระบบลงทะเบียนกิจกรรมกองพัฒนำ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ 

ภคิน กรณ์ธมนต์โภคิน 
หลักสูตรวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

27 กำรพัฒนำระบบจัดกำรขำยยำร้ำนหมอยำรำช
พฤกษ์ 

ศุภากร กติกา หลักสูตร
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

28 กำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเรื่อง
ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษโดยกำรใช้เกมดิจิทัลกับกำร
ท่องจ ำแบบปกติ 

วราภรณ์ สุขสาร สำขำ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

29 กำรพัฒนำต้นแบบระบบขนส่งรถตู้โดยสำรสำย
ประจ ำจังหวัด 

กฤษฎร สวามีชัย สำขำ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

30 กำรสร้ำงโมเดลสำหรับแก้ปัญหำกำรล ำเลียงน้ำ
ทำงกำรเกษตรรั่วโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 

ศตพร ต้ันเหลียง สำขำ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

31 กำรพัฒนำต้นแบบแชทบอทให้ค ำปรึกษำเบื้องต้น
ส ำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 

ธิดาภรณ์ อ่อนสี สำขำ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

32 กำรพัฒนำต้นแบบแชทบอทส ำหรับให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำผู้สูงอำยุ 

ปนัดดำ รู้สมกำย สำขำ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

33 กำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับ
ป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ 

นฤมล จิรมงคลโรจน์ 
สำขำนวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  



ซอฟต์แวร์ 
34 กำรปรับปรุงเวลำตอบสนองของระบบจัดเก็บ

ข้อมูลจำกภำพถ่ำยมำตรวัดระดับน้ำโดยใช้ไลน์
แอ็ปพลิเคชัน 

รัตน์สิน สุขม ีหลักสูตร
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

35 กำรพัฒนำกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อส่งเสริม
ควำมรู้ เรื่อง โควิด-19 

เบญจรัตน์ เขียวคราม 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

36 กำรพัฒนำระบบกำรจองเครื่องจักรกลกำรเกษตร 
กรณีศึกษำกิจกำรทรัพย์สมคิด 

พรทิพย์ วิไลวรรณ 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

37 กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกชั่วโมง
เตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 

นพรัตน์ ประทุมนอก 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

38 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ส่งเสริมควำมรู้ 
เรื่อง ประโยชน์ของวิตำมิน 

กมลวรรณ ณ บำงช้ำง 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

39 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย ๆ ภาคภูมิ ประทุมนอก 

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

40 กำรพัฒนำระบบยืม-คืนเล่มเอกสำรโครงงำนพิเศษ
ของหลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กายชนก ขายิ่งเกิด 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

41 กำรพัฒนำกำร์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ไซเบอร์
บูลลี ่

ปาฏิพงษ์ ต่ายก้อนทอง 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

42 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจรชีวิตด้วง นรวิชญ์ เพ็งศรีทอง 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

43 กำรท่องเที่ยวสวนสัตว์ Happy Zoo ด้วย
เทคโนโลยีควำมจริงเสมือน 

วรายุส เรียงวงษ์
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

44 กำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชันกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยแอปชีต 

ตุ๊กตา ลายทอง 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

45 กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อเรียนรู้คำศัพท์
ภำษำอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ O-Net ใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

ศิริลักษณ์ พุฒวันดี 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

46 กำรพัฒนำสื่อโมชันกรำฟิก เรื่อง 10 วิธีป้องกันโค
วิด-19 ด้วยฐำนวิถีชีวิตใหม่ 

จรัญ รามศิริ สำขำวิชำ ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย



เทคโนโลยีสำรสนเทศ อลงกรณ์ฯ  
47 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน เรื่อง แผ่นดินไหว พรไพลิน จันทะศิลป์ 

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ  

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

48 ระบบกำรจัดกำรข้อมูลกำรเคลมสินค้ำ :
กรณีศึกษำบริษัท แชมป์แชนแนล จำกัด 

อนุวัฒน์ สุดใจ  สำขำ
นวัตกรรมดิจิทัลและ
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

49 กำรพัฒนำระบบจัดกำรกำรประชุมออนไลน์ 
กรณีศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

สิทธิชัย ผิวอ่อน 

สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

50 กำรพัฒนำระบบจัดกำรจองพื้นที่ขำยสินค้ำ 
กรณีศึกษำ ตลำดนัดวังน้อย 

จักรกฤษ อัจจาครุ 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

51 กำรออกแบบและพัฒนำเกมคอมพิวเตอร์ทำง
กำรเกษตร เกมหนองขุนเขำ 

อรรถพล ปิ่นปั้น 
สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ระดับชำติ ผลงำนวิจัย 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ  

       

 
1.3.4 จ านวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 3 คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รับ
การยกย่อง 

ชื่อหน่วยงาน-
สถานทีม่อบ 

1 นำงสำวอภิญญำ  บุญธรรม    รำงวัลผลกำรศึกษำ
ยอดเยี่ยมขั้นทำง
วิทยำศำสตร์ระดับ
มหำวิทยำลยัชั้นปีท่ี 1 

ระดับชำต ิ นักศึกษำ 20/ธ.ค./63 มูลนิธิ
ศำสตรำจำรย์ ดร.
แถบ นีละนิธ ิ/ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั           

2 นำงสำวเบญญทิพย ์ สะอำดเอี่ยม รำงวัลผลกำรศึกษำ
ยอดเยี่ยมขั้นทำง
วิทยำศำสตร์ระดับ
มหำวิทยำลยัชั้นปีท่ี 1 

ระดับชำต ิ นักศึกษำ 20/ธ.ค./63 มูลนิธิ
ศำสตรำจำรย์ ดร.
แถบ นีละนิธ ิ/ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์



มหำวิทยำลัย           
3 นำยพิเชษฐ์   ยุทธวิธี   รำงวัลผลกำรศึกษำ

ยอดเยี่ยมขั้นวิทยำ
ศำสตรบัณฑิต 

ระดับชำต ิ ศิษย์เก่ำ 20/ธ.ค./63 มูลนิธิ
ศำสตรำจำรย์ ดร.
แถบ นีละนิธ ิ/ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั           

       
       

 

1.4 ร้อยละของอำจำรย์
และนักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรหรือกิจกรรมกำร
เรียนรูจ้ำกกำรปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของ
อำจำรย์ที่เข้ำร่วม  
โครงกำรต่อจ ำนวน
อำจำรย์ทั้งหมด 
     1.4.2 ร้อยละของ
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรต่อจ ำนวน
นักศึกษำท้ังหมด  
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ  
40 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
51.06 

 
ร้อยละ 
5.41 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
1.4.1 ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนอาจารย์ท้ังสิ้นจ านวน 94 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนจ านวน  48  คน (ไม่นับซ้ า) คิดเป็นร้อยละ 51.06 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชมุชนและการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับ

ชุมชน 

รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

1 โครงกำรยกระดับพัฒนำคุณภำพชวีิตและยกระดับรำยได้
ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต ำบลหน้ำไม้  อ ำเภอลำดหลุม
แก้ว 

 

1.อำจำรยว์ัชรำภรณ์  วงศ์สกุลกำญจน ์
2. อำจำรย์อรวรรณ ช ำนำญพุดซำ 

3.อำจำรย์ขวัญแข  สงัดวงศ์ 
4. อำจำรย์พชรกมล  กลั่นบุศย ์

2 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร 

ม.ค.64- ปัจจุบัน สวนพริกไทย 
อ ำเภอเมืองปทุมธำน ี

5. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ ์
6. อำจำรย์กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน 

7. อำจำรย์ ดร.อมตำ  อุตมะ 
8. อำจำรย์ ดร.พัชรวรรณ  รัตนทรง

ธรรม 
3 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ

บูรณำกำร 
ม.ค.64- ปัจจุบัน ต ำบลคูขวำง  อ ำเภอลำดหลุมแก้ว 9. ผศ.เบญจำงค์  อัจฉริยะโพธำ 

10. ผศ.วัฒนำ  อัจฉริยะโพธำ 
11.. อำจำรย์สุจำริณี  สังขวรรณะ 

12.. อำจำรยพ์ัชรลักษณ์  วัฒนไชย 



4 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต ำบลกกแก้วบูรพำ  อ ำเภอบำงไทร 13. อำจำรยว์ิศรุต  ขวัญคุ้ม 
14.อำจำรย์ณัฐรดี  อนพุงค์ 

15.. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส 
16.ผศ.ไพรินทร์  มีศร ี

5 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต ำบลบำงพลี  อ ำเภอบำงไทร 17. ผศ.ดร.ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์ 
18. อำจำรย์สมคิด  ตันเก็ง 

19.. อำจำรย์ศิรภัสสร  พันธะสำ 
20.. ผศ.ดร.รัตถชล  อ่ำงมณ ี

6 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ
บูรณำกำร 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต ำบลบ้ำนเกำะ  อ ำเภอบำงไทร 21.. ผศ.ดวงเดือน  วัฏฏำนุรักษ ์
22.. อำจำรย์ดำวรถำ  วีระพันธ ์
23.. อำจำรยจ์ุรีมำศ  ดีอ ำมำตย ์

24. อำจำรย์ฐิติมำ  เกษำหอม 
7 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ

บูรณำกำร 
ม.ค.64- ปัจจุบัน ต ำบลตำพระยำ  อ ำเภอตำพระยำ 25. ผศ. ดร.ณัฐสิมำ  โทขันธ ์

26. ผศ. ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 
27. ผศ. ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หำ 

28. อำจำรยว์ีระศักดิ์  ศรีลำรัตน ์
8 โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลแบบ

บูรณำกำร 
ม.ค.64- ปัจจุบัน ต ำบลตำหลังใน  อ ำเภอวังน้ ำ

เย็น 
 

29. อำจำรยป์ัทมำภรณ์  เจริญนนท ์
30. อำจำรย์นันทภิำ  แก้วลีลำวรรณ 
31. อำจำรย์ศกุนตำล์  มำนะกล้ำ  
32. อำจำรยจ์ุฑำวรรณ  นวลจันทร์คง  

9 DISE สู่ชุมชน สิงหำคม 2564 ชุมชนบ้ำนเอื้ออำทร รังสิต คลอง 10/1 เฟส 1 
- 2 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำน ี

33.อำจำรย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร ์
34.อำจำรย์อุทยั ส ำรวมจิตร ์
35.อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำ 

นิภำส 
10 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น   มีนำคม-สิงหำคม 2564 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเทศบำล

ต ำบลบำงหลวง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำน ี

36..อำจำรย์จุรีมำศ ดอี ำมำตย์  
37..ผศ.กนกนำฏ พรหมนคร 
38.อำจำรย์จุฑำมำศ เถยีรเวช 

 
11 โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  (ผลิตภัณฑ์

กระเป๋ำสำนพำสติก) 
มีนำคม-สิงหำคม 2564 เยำลักษณ์กระเปำ๋พำสติก ต.ตำหลังใน อ.วังน้ ำ

เย็น จ.สระแกว้ 
39..ผศ.เบญจำงค์  อัจฉรยิะโพธำ 
40..ผศ.วัฒนำ  อัจฉริยะโพธำ 
41.. อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชญ ์
42..อ.ชุมพล จัทร์ฉลอง 

 



12 สูงวัย ยังแจ๋ว ดว้ยโภชนำกำร 9 ธ.ค. 63 เทศบำลต ำบลพระอินทรำชำ ต ำบลพระ
อินทรำชำ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

43.อำจำรย์จุฑำวรรณ นวลจันทร์คง 
44.อำจำรย์ศกุนตำล ์มำนะกล้ำ 
45.อำจำรย์ปัทมำภรณ์ เจริญนนท ์
46.อำจำรย์สุจำริณี สังข์วรรณะ 
47.อำจำรย์สัจนำ พัฒนำศักดิ ์

48.อำจำรย์นันทภิำ แกว้ลี ลำวรรณ 
1.4.2 ปีงบประมาณ 2564 มีจ านวนนกัศึกษาท้ังสิน้จ านวน 682 คนมีนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏบิัติ
ร่วมกับชุมชนจ านวน...38.......คน(ไม่นบัซ้ า) คิดเป็นร้อยละ...5.41...... 
 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ

ผลงาน 
เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน ์

พ้ืนที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อ
นักศึกษาท่ี
ด าเนินงาน 

หลัก
สูตร 

อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการยกระดับ 

เศรษฐกิจและสังคม

รายต าบลรายต าบล

สร้างรากแก้วให้ 

ประเทศ แบบบูรณา

การ 1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย  

1.เพิ่มรายได้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

รายต าบลใน    

จังหวัดปทุมธานี 

2.ท าให้เกิดการ  

จ้างงาน 

3.ท าให้เกิดการพัม

นาทักษะในการ

เสริมสร้างอาชีพใหม่

ในชุมชน 

4 จัดท าข้อมูลขนาด

ใหญ่ของชุมชน 

 

 การส่งเสริมอาชีพ

การพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว และ

การให้องค์ความรู้

ให้กับชุมชนต าบล

คูขวาง 

ต าบลคูขวาง 

อ าเภอลาดหลุม

แก้ว จังหวัด

ปทุมธานี 

มิถุนายน 

- 

ธันวาคม 

2564 

1.น.ส.ขวัญทิพย์ 

นาควิจิตร   2.

น.ส.จิราภรณ์ 

พลอยสมบูรณ์ 

3.น.ส.ปารีณา ศรี

บุดดา 

4.น.ส.สมพร มูล

จันทร์  

5.น.ส.สุทธิชา 

โพธิ์แสง 

คหก

รรม 

ศาสต

ร์ 

1.ผศ.เบญจางค์ 

อัจฉริยะโพธา 

2.ผศ.วัฒนา  

อัจฉริยะโพธา 

3.อาจารย์สุจาริณี 

สังขวรรณะ 

4.อาจารย์พัชร

ลักษณ์ วัฒนไชย 

2 กิจกรรมขับเคลื่อน

โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคม

รายต าบลสร้างราก

แก้วให้ประเทศแบบ

บูรณาการ 1 ต าบล 

1.เพิ่มรายได้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

รายต าบลใน    

จังหวัดปทุมธานี 

2.ท าให้เกิดการ  

จ้างงาน 

  ต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอบางไทร 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธย

า 

มิถุนายน 

- 

ธันวาคม 

2564 

1.น.ส.ฐาปนี ภูมี 

2.น.ส.อารยา  

แอกสา 

3.น.ส.นภารัตน์ 

วิศาพล 

คหก

รรม

ศาสต

ร์ 

1.ผศ.ดวงเดือน  

วัฏฏานุรักษ์ 

2.อาจารย์

ดาวรถา วีระพันธ์ 

3.อาจารย์จุรีมาศ 

ดีอ ามาตย์ 



1 มหาวิทยาลัย 

ต าบลบ้านเกาะ 

อ าเภอบางไทร 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา      

3.ท าให้เกิดการพัม

นาทักษะในการ

เสริมสร้างอาชีพใหม่

ในชุมชน 

4 จัดท าข้อมูลขนาด

ใหญ่ของชุมชน 

 

4.น.ส.จิตปราณี 

เล็กใจซื่อ 

5.น.ส.ธัญลักษณ์ 

เกตุชีพ 

 

4.อาจารย์ฐิติมา 

เกษาหอม 

5.อาจารย์

วิษชญะ ศิลาน้อย

(นักพัฒนา) 

6.อาจารย์ชยกร 

สัตย์ซื่อ

(นักพัฒนา) 
3 โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถ่ิน  

1)เพื่อบูรณาการ

การท างานร่วม กับ

ประกอบการ 

2)เพื่อน าองค์ความรู้ 

เทคโนโลยี 

ผลงานวิจัยที่มีอยู่ใน

สถาบันและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินที่มี

อยู่ในชุมชนมา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

3)เพื่อยกระดับ

รายได้ครัวเรือน 

มีการพัฒนาองค์

ความรู้เกี่ยวกับ

คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์ (การ

สร้างผลิตภัณฑ์

ใหม่ หรือพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เดิม 

การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ ตราสินค้า 

รวมถึงเรื่องเล่า

เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์)  

เพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ผ่าน

การส่งเสริม 3 

ด้าน 

ประกอบด้วยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ และการ

พัฒนาศักยภาพ

ด้านการตลาด  

กลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนเทศบาล

ต าบลบางหลวง 

อ าเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 

มีนาคม-

สิงหาคม 

2564 

1.น.ส.อภิษฏา 

มั่นพัฒนาการ 

2.น.ส.วรินทรา 

แซ่ว่าง 

3.น.ส.นภารัตน์  

วิศาพล 

 

คหก

รรม

ศาสต

ร์ 

1.อาจารย์จุรีมาศ 

ดีอ ามาตย์  

2.ผศ.กนกนาฏ 

พรหมนคร 

3.อาจารย์

จุฑามาศ เถียร

เวช 

4.อาจารย์ดร.

ณัตตยา เอี่ยมคง 

5.อาจารย์ดร.ไตร

มาศ พูลผล (ผู้

ประสานงาน) 
4 โครงการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ท้องถ่ิน  

1.เพิ่มรายได้ให้

กลุ่มเป้าหมาย 

รายต าบลใน    

จังหวัดปทุมธานี 

2.ท าให้เกิดการ  

จ้างงาน 

3.ท าให้เกิดการพัม

นาทักษะในการ

เสริมสร้างอาชีพใหม่

ในชุมชน 

4 จัดท าข้อมูลขนาด

ใหญ่ของชุมชน 

มี  เพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ผ่าน

การส่งเสริม 3 

ด้าน 

ประกอบด้วยการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การพัฒนาบรรจุ

ภัณฑ์ และการ

พัฒนาศักยภาพ

ด้านการตลาด 

ชมรมอาหารแปร

รูป by ชายขอบ 

โรงเรียนคลองน้ า

ใสวิทยาคาร อ.

อรัญประเทศ จ.

สระแก้ว 

คหกรรม

ศาสตร์ 
1.น.ส.กัณฑิม ศรี

บุรินทร์      

2.น.ส.คณิตฐา ศรี

ปัญญา 

3.น.ส.ณัฐนิชา 

หมื่นโธสง 

คหก

รรม

ศาสต

ร์ 

1.อ.ดร.สินีนาถ 

สุขทนารักษ์ 

2.อ.พัชรลักษณ์ 

วัฒนไชย 

3.อาจารย์ดร.

ณัตตยา เอี่ยมคง 

4.อ.จุฑามาศ 

เถียรเวช 

5.อ.ณรัช พรนิธิ

บุญ 



 
5 สูงวัย ยังแจ๋ว ด้วย

โภชนาการ 
เพื่อให้นักศึกษา

ประยุกต์ใช้ความรู้ 

จากการเรียนในการ

จัดกิจกรรม “สูงวัย 

ยังแจ๋ว ด้วย

โภชนาการ” 

 - 

 
เทศบาลต าบล

พระอินทราชา 

ต าบลพระอินทรา

ชา จังหวัดพระ

นครศร ี

อยุธยา 

9 

ธันวาคม 

2563 

1. น.ส.ฐิติมา สี
เขียว 

2. น.ส.จุฑามาส 
มีบุญ 

3. น.ส.กนกพร 
พุ่มเพ็ชร 

4. น.ส.ศศิธร ปา
ประกอบ 

5.น.ส.สิริรัตน์ 

แก้ววิเศษ 

6.น.ส.วสายชล สีดี 

7.น.ส.สิรินยา ดี

เดิน 

8.น.ส.เกศรา 

แก้วดี 

9.น.ส.ณัฐ

กาญจน์ ปะมา

ถา 

10.น.ส.

กนกวรรณ ศรี

เดช 

โภชน

าการ

และ

การ

ก าหน

ด

อาหา

ร 

อาจารย์จุฑา

วรรณ นวลจันทร์

คง 

อาจารย์ปัทมา

ภรณ์ เจริญนนท์ 

อาจารย์สุจาริณี 

สังข์วรรณะ 

อาจารย์ศกุนตาล์ 

มานะกล้า 

อาจารย์สัจนา 

พัฒนาศักด์ิ 

อาจารย์นันทิภา 

แก้วลี ลาวรรณ 

6 DISE สู่ชุมชน เพื่อส ารวจปัญหา

และความต้องการ

ด้านนวัตกรรม

ดิจิทัลและ

ซอฟต์แวร์ในชุมชน

บ้านเอื้ออาทร รังสิต 

คลอง 10/1 เฟส 1 

- 2 

ได้ผลลัพธ์ คือ 

ปัญหาและความ

ต้องการทางด้าน

นวัตกรรมดิจิทัล

และซอฟต์แวร์

ของชุมชน 

น าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ปัญหา

และความ

ต้องการเพื่อ

จัดท านวัตกรรม

ดิจิทัลและ

ซอฟต์แวร์เพื่อ

ช่วยแก้ปัญหา

ดังกล่าว 

 

ชุมชนบ้านเอื้อ

อาทร รังสิต 

คลอง 10/1 เฟส 

1 - 2 อ.ธัญบุรี จ.

ปทุมธานี 

21 

สิงหาคม 

2564 

1. น.ส.กัญญาภัค 

จินตกสิกรรม 

2. น.ส.ณัฐวดี สุ

ธงษา 

3. น.ส.ปนัดดา รู้

สมกาย 

4. น.ส.ธิดาภรณ์ 

อ่อนสี 

5. น.ส.กรรณิกา 

ลาวะกุล 

นวัตก

รรม

ดิจิทัล

และ

วิศวก

รรม

ซอฟต์

แวร์ 

อาจารย์เศรษฐ

พงศ์ วงษ์อินทร์ 

อาจารย์อุทัย 

ส ารวมจิตร์ 

อาจารย์ปัณณ

รัตน์ วงศ์พัฒนานิ

ภาส 



6. นายบุญญา

ฤทธิ์ แตงเทศ 

7. นายสิทธิพร 

แสงสวย 

8. นายพิทักษ์ 

เชียวชาญ 

9. นายอัครวิทย์ 

อัครฐิติสิน 

10. น.ส.

ปภัสวรรณ มั่นใจ 
7 พลังวิทย์พลิกน้ าใส

ใส่ใจชุมชน 
เพื่อปรับปรุงน ้ำผิว

ดินให้เป็นน ้ำดื่มน ำ้

ใช้คุณภำพดีและ

ปลอดภัยต่อผู้

อุปโภคบริโภคใน

ระดับครัวเรือนด้วย

กำรกรองอย่ำงง่ำย

ร่วมกับควำมร้อน

จำกพลังงำน

แสงอำทิตย์ 

ได้รับกำร

คัดเลือกทีม

เยำวชนเข้ำร่วม

โครงกำรค่ำย

เยำวชนรู้งำนสืบ

สำนพระรำชด้ำริ 

(RDPB 

Camp) รุ่นที่ 

11 

1. น ้ำดื่มน ้ำใช้มี

คุณภำพดี 

สะอำดและ

ปลอดภัยใน

ระดับครัวเรือน 

2. 

เครื่องต้นแบบ

ระบบปรับปรุงน ้ำ 

3. ลดค่ำใช้จ่ำย

ในครัวเรือน

ส้ำหรับซื อน ้ำดื่ม

ใช้ในครัวเรือน 

ต าลลเมืองไผ่ 

อ าเภออรัญ

ประเทศ จังหวัด

สระแก้ว 

2 เดือน 1.น.ส. กมลพร 

คล้ายคลึง 

2. น.ส.ฐาปนี ศรี

อาจ 

วิทยา

ศาสต

ร์และ

เทคโน

โลยี

สิ่งแว

ดล้อม 

ผศ. ดร. ณัฐสิมา  

โทขันธ์ 

 
 

1.5 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทุกระดับที่มี
ผลงำนเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
กำรตีพิมพ์เผยแพรห่รือ
ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำ

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
28.92 

●   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน287 คนท่ีมีผลงำนเชิงประจักษ์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่ท่ี
ตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน 83 คน จ ำนวน51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.92 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 



ท้องถิ่น  1 สุนิทรำ ตั้งซ้ำย  
เบญจวรรณ ตรีวงษ ์
พัชรินทร์ สุขประเสริฐ 

กำรส ำรวจควำม
คิดเห็นเรื่องชีวิตวิถี
ใหม่ของนักศึกษำ
คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ ์

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

2 ภัทรำภรณ์ เหนือศรี  กำรพยำกรณ์ปรมิำณ
กำรปล่อยก๊ำ
คำร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) จำกภำคกำร
ขนส่งของประเทศไทย 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

3  นพพล เพ็ชรวัฒนำ  กำรศึกษำพฤติกรรม
กำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์ของ
นักศึกษำคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยั 
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

   
4 

เบญจมำศ พรมนิเลส  Patterns and 
antioxidant 
activity of 
chitooligosacchari
des produced by 
chitinase 
From Oryza sativa 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 



RD.6 
   
5 

ปุณณำนันท์ พันธ์แก่น  ฤทธิ์ของสำรสกัดจำกใบ
และกิ่งฝำงต่อร้อยละ
กำรตำยของหนอน
กระทู้หอม 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

   
6 

สรลัชนำ กรไชย  กำรแยกและคัดเลือก
เชื้อแบคทีเรียที่ผลิต
เอนไซมเ์ซลลู   เลสจำก
ฟำงหมัก 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

   
7 

วัชระ สำยทอง  ฟลำโวนอยด์ กำรต้ำน
อนุมูลอิสระและกำร
ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียจำก
น้ ำผึ้งชันโรง 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

   
8 

ชำคร เผียะผำบรัตนะ  กำรประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยน้ ำท่วมฉับพลันด้วย
วิธีดัชนีปัจจัยร่วม 
บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ ำ
ปำยตอนล่ำง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

   
9 

เบญญำ ปำลวงค์  กำรตรวจวดัควำม
เข้มข้นฝุ่นละอองใน
พื้นที่มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธำน ี

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
10 

วรินทร คงมิยำ  
สรัญญำ อินทรมำนะ 
พัฒนำ สินปร ุ

กำรย่อยสลำยบรรจุ
ภัณฑ์ชำนอ้อยด้วยมูล
สัตว ์

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  สุธ ิโลมะบรรณ  กำรพัฒนำผลิตภณัฑส์บู่ งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร  



11 ชุติมำ ฉำยเนตร 
อำพิศรำ ดวงธน ู

เหลวจำกส่วนผสมของ
น้ ำมันและไขมันร้ำนหมู
กระทะ 

ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

  
12 

ชลธิชำ วันแก้ว  
รัตนำภรณ์ แซ่แต ้
พศิกำ แสงท้วม 

กำรพัฒนำเครื่องดืม่
ส ำเรจ็รูปชนิดผงเพื่อ
สุขภำพจำกกล้วยหอม
ทองตกเกรด 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
13 

ศรุดำ สุขศภุพงศ์  
น้ ำทิพย ์ภูพำดงำ 
กมลทิพย์ ภูมิอ่อน 
 

ผลของกำรใช้แป้งถั่ว
แดงทดแทนแป้งมัน
ส ำปะหลังในผลติภณัฑ์
ข้ำวเกรียบชนิดแท่ง 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
14 

อนันตญำ เสือโต  
โสรญำ พรหมเรือน 
อรญำ แตงรื่น 

กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์บ
รำวนี่โดยใช้ดักแด้ไหม
ทดแทนแป้งสำล ี

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
15 

นนทิชำ บันดิษตำ  
สุวนันท ์พสุรัตน ์
สุกฤษฎ์ แสงประทีปทว ี

กำรใช้ถั่วเขียวเลำะ
เปลือกทดแทนถ่ัวลสิง
ในผลิตภัณฑ์เนยถั่ว 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
16 

อธิชำ นิค ำโม  
นนธิณี ผลำชิด 

กำรศึกษำควำมสำมำรถ
ในกำรดูดซับน้ ำและกำร
แพร่ผ่ำนไอน้ ำของ
แผ่นฟิล์มพลำสติก
ชีวภำพผสมระหว่ำง
แป้งมันส ำปะหลัง กลีเซ
อรอล และเซลลูโลสที่
สกัดจำกเปลือกทุเรยีน
พันธุ์หมอนทอง 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
17 

สุภิญญำ สำลีรอด 
เสำวลักษณ์ บุญจง 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
ต่อกำรเจ็บป่วยจำก
อำคำรของพนักงำน

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 



ส ำนักงำนก่อสร้ำงแห่ง
หนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 

  
18 

กนกกร งำมพัด  
ชลธิชำ หำรอำวุธ 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
กับควำมเครยีดจำกกำร
ทำงำนของพนักงำนใน
สำนักงำนโรงงำนผลิต
เส้นใยสังเครำะห์และ
เม็ดพลำสติกแห่งหนึ่ง 
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
19 

วิชญำพร สุขคลำ้ย  
สุกัญญำ เจรญิผล 

กำรศึกษำปัจจัยทีม่ี
ควำมสัมพันธ์ต่อ
สมรรถภำพกำรไดย้ิน
ของพนักงำนท่ีทำงำน
ในโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธำน ี

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
20 

พิมพ์ชนก คูณค ำ 
จิตรำ พ่วงเปรียง 
อลิชำ แก้วพวง 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
กับกำรเกิดอุบตัิเหตจุำก
กำรทำงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมรถใน
เขตพื้นท่ีต ำบลคลอง
หนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำน ี

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
21 

วิสุดำ อุทำ  
วลัยภรณ์ ด้วงพรม  
ณัฐวุฒิ ศิลำรักษ ์

ปัจจัยที่มี
ควำมสัมพันธ์ต่อ
สมรรถภำพกำรไดย้ิน
ของพนักงำนฝ่ำยผลิต
ในโรงงำนปั่นด้ำย
แห่งหนึ่ง 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 



ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

  
22 

ดวงกมล จงสกลุ  
วิยดำ ยอดขุนทด 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
กับสมรรถภำพกำรได้
ยินของพนักงำนแผนก
ผลิตเหล็กแผ่น 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
23 

จินดำรตัน์ ฤำเดช  
อำรีรัตน์ บญุส่ง 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
ต่ออำกำรผดิปกติของ
โครงร่ำงและกล้ำมเนื้อ
จำกกำรปฏิบตัิงำนของ
พนักงำนเก็บขนขยะมูล
ฝอยในอำเภอบำงปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
24 

บุญญรตัน์ อินทร์ประเคน  
ฤทัย สวัสประภำ 

ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์
กับควำมเมื่อยล้ำของ
พนักงำนเก็บเงินใน
ซูเปอร์มำร์เก็ตขนำด
ใหญ่ ในจังหวัด
ปทุมธำน ี

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
25 

นฤพนธ ์พรหมศร  กำรพัฒนำระบบบริหำร
ร้ำนขำยอุปกรณ์
กำรเกษตร กรณศีึกษำ
ร้ำนต้นหวำยต้นหว้ำ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
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ภคิน กรณ์ธมนต์โภคิน  กำรพัฒนำระบบ
ลงทะเบียนกิจกรรมกอง
พัฒนำนักศึกษำ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 



บรมรำชูปถัมภ์ 
  
27 

ศุภำกร กติกำ  กำรพัฒนำระบบจัดกำร
ขำยยำร้ำนหมอยำรำช
พฤกษ์ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
28 

วรำภรณ์ สุขสำร  กำรเปรยีบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
เรื่องค ำศัพท์
ภำษำอังกฤษโดยกำรใช้
เกมดิจิทลักับกำรท่องจ ำ
แบบปกต ิ

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
29 

กฤษฎร สวำมีชัย  กำรพัฒนำต้นแบบ
ระบบขนส่งรถตู้โดยสำร
สำยประจ ำจังหวัด 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
30 

ศตพร ตั้นเหลียง  กำรสร้ำงโมเดลสำหรับ
แก้ปัญหำกำรล ำเลียงน้ำ
ทำงกำรเกษตรรั่วโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็
ของสรรพสิ่ง 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
31 

ธิดำภรณ์ อ่อนสี  กำรพัฒนำต้นแบบแช
ทบอทให้ค ำปรึกษำ
เบื้องต้นส ำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
32 

ปนัดดำ รูส้มกำย  กำรพัฒนำต้นแบบแช
ทบอทส ำหรับให้
ค ำแนะน ำปรึกษำ
ผู้สูงอำย ุ

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
33 

นฤมล จิรมงคลโรจน ์ กำรพัฒนำอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่งสำหรับ
ป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 



  
34 

รัตน์สิน สุขมี  กำรปรับปรุงเวลำ
ตอบสนองของระบบ
จัดเก็บข้อมลูจำก
ภำพถ่ำยมำตรวัดระดับ
น้ำโดยใช้ไลน์แอ็ปพลิเค
ชัน 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
35 

เบญจรตัน์ เขียวครำม  กำรพัฒนำกำร์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อ
ส่งเสริมควำมรู้ เรื่อง โค
วิด-19 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
36 

อภิสิทธ์ิ ไทยสมบูรณ ์
ยุวธิดำ ไชยปรีชำ 
เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ ์
 

กำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรซื้อขำยออนไลน ์

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
37 

พรทิพย์ วิไลวรรณ  
ตุ๊กตำ ลำยทอง 
กุลยำ เปสูงเนิน 

กำรพัฒนำระบบกำร
จองเครื่องจักรกล
กำรเกษตร กรณศีึกษำ
กิจกำรทรัพยส์มคิด 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
38 

นพรัตน์ ประทุมนอก  
ชัยอนันต์ กิจชัยรัตน์  
สรำวุธ อุบลหอม 

กำรพัฒนำเว็บแอป
พลิเคชันสำหรับบันทึก
ช่ัวโมงเตรียมฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชีพ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
38 

กมลวรรณ ณ บำงช้ำง  กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน 
2 มิติ ส่งเสริมควำมรู้ 
เรื่อง ประโยชน์ของ
วิตำมิน 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
39 

ภำคภูมิ ประทุมนอก  กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน
เรื่อง กล้วย ๆ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  กำยชนก ขำยิ่งเกิด  กำรพัฒนำระบบยืม-คืน งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร  



40 สิริวัชร จันทรเ์ทศ 
วิษณุ จ ำเนียรธรรม 

เล่มเอกสำรโครงงำน
พิเศษของหลักสูตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

  
41 

ปำฏิพงษ ์ต่ำยก้อนทอง สำรสนเทศ กำรพัฒนำกำร์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
ไซเบอร์บลูลี ่

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
42 

นรวิชญ์ เพ็งศรีทอง  กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน 
เรื่องวงจรชีวิตด้วง 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
43 

วรำยุส เรียงวงษ ์ กำรท่องเที่ยวสวนสตัว์ 
Happy Zoo ด้วย
เทคโนโลยีควำมจริง
เสมือน 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
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ตุ๊กตำ ลำยทอง  กำรพัฒนำโมบำยแอป
พลิเคชันกำรเข้ำร่วม
กิจกรรมศูนย์เรยีนรูต้ำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยแอปชีต 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
45 

ศิริลักษณ์ พุฒวันด ีสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน
เพื่อเรียนรูค้ำศัพท์
ภำษำอังกฤษสำหรับ
เตรียมสอบ O-Net ใน
ระดับชั้นประถมศึกษำปี
ที ่6 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
46 

จรัญ รำมศิริ  กำรพัฒนำสื่อโมชัน
กรำฟิก เรื่อง 10 วิธี
ป้องกันโควิด-19 ด้วย
ฐำนวิถีชีวิตใหม่ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
47 

พรไพลิน จันทะศิลป์  กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน 
เรื่อง แผ่นดินไหว 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 



  
48 

อนุวัฒน ์สุดใจ   ระบบกำรจัดกำรข้อมูล
กำรเคลมสินค้ำ :
กรณีศึกษำบริษัท 
แชมป์แชนแนล จำกัด 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
49 

สิทธิชัย ผิวอ่อน  กำรพัฒนำระบบ
จัดกำรกำรประชุม
ออนไลน์ กรณีศึกษำ 
คณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ ์

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
50 

จักรกฤษ อัจจำครุ  กำรพัฒนำระบบจัดกำร
จองพื้นที่ขำยสินค้ำ 
กรณีศึกษำ ตลำดนดัวัง
น้อย 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

  
51 

อรรถพล ป่ินป้ัน  กำรออกแบบและ
พัฒนำเกมคอมพิวเตอร์
ทำงกำรเกษตร เกม
หนองขุนเขำ 

งำนประชุมวิชำกำร ASTC2021 มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

 

 
 

1.6 ร้อยละผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของ
นักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำท่ีไดร้ับกำร
เผยแพรร่ะดับนำนำชำติ  

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ 
33.33 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำจ ำนวนวน...6......ผลงำนไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ จ ำนวน..........
2..........ผลงำน คิดเป็นร้อยละ33.33 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน งานวิจัย/งาน
สร้างสรร 

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร 
หน้าท่ี 

ว/ด/ป 

1 ผศ.ดวงเดือน  วัฏฏำนุรักษ์ Total Journal of Food Journal of Food Health Vol. 13 No. 1 



Phenolics, 
Flavonoids, 
Anthocyanins 
and 
Antioxidant 
Activities of 
Khaow-Mak 
Extracts from 
Various 
Colored Rice 

Health and 
Bioenvironmental 
Science 

and Bioenvironmental 
Science 

January - April 
2020 หน้ำ 10-18 

 ผศ.ดวงเดือน  วัฏฏำนุรักษ์ Cytotoxicity 
Activity of 
Crude 
Extracts of 
Leum Phua 
Khaow-Mak 
(Oryza sativa 
L. variety 
Leum Phua) 
against 
Fibroblast 
Cell 

Cytotoxicity 
Activity of Crude 
Extracts of Leum 
Phua Khaow-Mak 
(Oryza sativa L. 
variety Leum 
Phua) against 
Fibroblast Cell 

Journal of Food Health 
and Bioenvironmental 
Science 

Vol. 13 No. 2 
May - August 
2020 หน้ำ 28-35 

2 ผศ.โยธิน  กัลยำเลิศ     
 

 
1.7 จ ำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ   

1  
เรื่อง 

1 
เรื่อง 

จ ำนวน 1 เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติที่ดีดำ้นกำรพัฒนำงำน productive learning สู่กำรตีพิมพ์ในวำรสำร JRIST สู่ฐำนข้อมูล TCI โดย ผศ.ดร.พรรณ
วิภำ  แพงศรี ช่ือหลักสูตร งำนฝ่ำยวิชำกำร 
2. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ชื่อหลักสูตร..................... 



1.8 ร้อยละของนักศึกษำ
ช้ันปีสุดท้ำยท่ีมผีลกำร
ทดสอบตำมเกณฑ์
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่ำ 
1.8.1 ระดับปริญญำตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษำ
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
..... 

ร้อยละ 
..... 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
1.8.1 จ ำนวนของนักศึกษำระดับปริญญำตรีช้ันปสีุดท้ำยจ ำนวน ....215.คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน...214....คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบ
ตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ ำนวน .....0......คน คิดเป็นร้อยละ
..................... 
เป็นคณะครุศำสตร์ จ ำนวน............คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน........คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำ ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ ำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................ระดับ B2 จ ำนวน 
...........คน คดิเป็นร้อยละ..................... 
1.8.2 จ ำนวนของนักศึกษำระดับปริญญำบัณฑติ ช้ันปีสุดท้ำยจ ำนวน ..215...คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน....214....คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำร
ทดสอบตำมมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำระดับปรญิญำบณัฑิต ตั้งแต่ ระดับ B2 จ ำนวน ......0.....คน คิด
เป็นร้อยละ..................... 

1.9 จ ำนวนผู้ประกอบกำร
ใหม่ Startup ที่เกิดจำก
กำรบ่มเพำะของ
มหำวิทยำลยั  

2  
รำย 

 
 
 

2 
รำย 

 

 
จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัย......2.....รำย 
ล าดับ

ที ่ 
 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ (Startup) 
และที่อยู ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน 

1 ชมรมแปรรูป by ชำยขอบ โรงเรียนคลองน้ ำใส
วิทยำคำร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ผง 
โรยข้ำวจำกผักไชยำ 

1.พัฒนำผลิตภัณฑ์ผงโรยข้ำวจำก
ผักไชยำ 
2.ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตรำ
สินค้ำ 
3.ส่งเสริมช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย 
โดยเฉพำะรูปแบบออนไลน์ 

80,000 บำท 

2 กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเทศบำลต ำบลบำงหลวง 
อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำนี 

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จำกดิน 
(แม็กเน็ตจำกดินไทย)  

1.พัฒนำผลิตภัณฑ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จำกดิน
ไทย 
2.ออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตรำสินค้ำ 
3.พัฒนำศักยภำพด้ำน
กำรตลำด  

 

70,000 บำท 

 
1. ช่ือผู้ประกอบกำร......ชมรมแปรรูป by ชำยขอบ โรงเรียนคลองน้ ำใสวิทยำคำร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว.....ช่ือ Startup....กำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ผงโรยข้ำวจำกผักไชยำ.......... 



2. ช่ือผู้ประกอบกำร....กลุ่มวิสำหกิจชุมชนเทศบำลต ำบลบำงหลวง อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี.......ช่ือ Startup....กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ดอกไม้
ประดิษฐ์จำกดิน (แม็กเน็ตจำกดินไทย).......... 

 3. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ช่ือ Startup.............. 
1.10 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
75.86 

●   

 
จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน 131 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 116 คน บัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระ จ ำนวน ....88.. คน คิดเป็นร้อยละ ....75.86.... แยกผลตำมคณะได้ ดังนี้  

คณะ 
จ านวน
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

ครุศำสตร ์     
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 131 116 88 75.86 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์     
เทคโนโลยีกำรเกษตร     
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม     
วิทยำกำรจัดกำร     
สำธำรณสุขศำสตร ์     
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร     

รวม     
    หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ............................................. 
 

1.11 อัตรำกำรได้งำนท ำใน
พื้นที่หรือประกอบอำชีพ
อิสระหลังจำกส ำเร็จ
กำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 
1 ปี ในพื้นที่ ที่มหำวิทยำลัย
รับผิดชอบ (350 กม.) 
 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
7.69 

●   

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน .130....... คน มีบณัฑติที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน ....130..... คน บัณฑิตระดับปรญิญำตรีทีไ่ด้งำนท ำในพื้นที่
หรือประกอบอำชีพอิสระหลังจำกส ำเรจ็กำรศึกษำภำยในระยะเวลำ 1 ปี ในพื้นที่ ท่ีมหำวิทยำลัยรับผดิชอบ (350 กม.) จ ำนวน .........10........... 
คน  
คิดเป็นร้อยละ ........7.69........ แยกผลตำมคณะได้ ดังนี้  



คณะ 
จ านวน
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตที่ได้งานท าในพื้นที่หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังจากส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.) 

ร้อยละ 

ครุศำสตร ์     
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 130 130 10 7.69 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์     
เทคโนโลยีกำรเกษตร     
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม     
วิทยำกำรจัดกำร     
สำธำรณสุขศำสตร ์     
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร     

รวม     
    หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ ............................................. 
 

1.12 ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตำมกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ  
 

มำกกว่ำ 
4.51 

4.36 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน 124  คน มีผู้ใช้บัณฑิต ……73………… คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำม จ ำนวน …73 คน มีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่บัณฑิตเฉลี่ยอยูร่ะดับ ...4.36 

คณะ 
จ านวนผู้ใช้

บัณฑิตทั้งหมด 
จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

ครุศำสตร ์    
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 124 73 4.36 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์    
เทคโนโลยีกำรเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม    
วิทยำกำรจัดกำร    
สำธำรณสุขศำสตร ์    



 
 

 
 
 
 
 
 

วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร    
รวม    

 
จ ำแนกตำมด้ำนควำมพึงพอใจ ดังนี ้

คณะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ/

วิชาชีพ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ครุศำสตร ์      
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 4.61 4.42 4.42 4.64 4.35 
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์      
เทคโนโลยีกำรเกษตร      
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม      
วิทยำกำรจัดกำร      
สำธำรณสุขศำสตร ์      
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร      
รวม      

 
หมายเหตุ  ข้อมูล ณ ...................................................... 



 
 
 
นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่1.1 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
ตัวชี้วัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา  

นิยามศัพท ์
  หลักสูตรแบบสหวิทยำกำร หมำยถึง กำรใช้ควำมรู้จำกองค์ควำมรูห้ลำยสำขำวิชำ หลำยศำสตร์ หรอืหลำยอนุศำสตร์ หรือจำกกำรปฏิบัติมำผสมผสำนใช้ในกำร

เรียนกำรสอน กำรวิเครำะห์ วิจัย และสังเครำะห์ขึ้นเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ และพัฒนำเป็นศำสตร์ใหม่ขึ้น 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 4 หลักสูตร 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 
3. คณะครศุำสตร์ 2 หลักสูตร 
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 หลักสูตร 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 หลักสูตร 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 หลักสตูร 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 หลักสูตร 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 หลักสูตร 
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 หลักสูตร 
10. งำนวิชำกำรศึกษำท่ัวไป 1 หลักสูตร 
11.งำนศูนย์ภำษำ 2 หลักสูตร 
รวม 23 หลักสูตร 

ตัวชี้วัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
1. บัณฑิตวิทยำลัย 1 หลักสตูร 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 



รวม 2 หลักสูตร 
 

 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
 นิยามศัพท ์
   กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลติภำพ (Productive learning) หมำยถึง กระบวนกำรจัดกำรเรียนรูท้ี่มีผู้เรียนสำมำรถบูรณำกำรองค์ควำมรู้ โดยเน้นให้นักศึกษำ ค้นคว้ำ 
ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตัวเองในกำรใช้เป็นฐำนสร้ำงงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์กำรบริกำร หรือกระบวนกำรที่สำมำรถน ำไปใช้ประกอบวิชำชีพ
ได้ในอนำคต  
   พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้แบบผสมผสำน(Blended Learning) หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้ ที่ผสมผสำนรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนผสมผสำนกับกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ำกันโดยตรง หรือกำรใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลำกหลำย กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจำก
ยุทธวิธี กำรเรียนกำรสอนที่หลำกรูปแบบ แต่เป้ำหมำยหลักอยู่ที่กำรให้ผู้เรียนบรรลุเป้ำหมำยกำรเรียนรู้เป็นส ำคัญ 
   A (Active Learning) มีกำรผสมผสำนกำรเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน กำรเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   B (Blended Learning) ผ่ำนกำรเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนท ำหน้ำที่เป็นผู้อ ำนวยกำรเรียนให้เกิดกำรเรียนรู้  
   C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนกำรคิดออกแบบ 
   D (Design Thinking) ในกำรพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.3 จ านวนผลงานเชิงประจักษข์องนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.3.1 ผลงำนท่ีได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ 
1.3.2 ผลงำนท่ีได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์  
1.3.3 ผลงำนวิจัย หรือผลงำนวิชำกำรที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ระดับชำติ หรือ นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ.ก ำหนด 
1.3.4 จ ำนวนนักศึกษำหรือศิษย์เกำ่ที่ได้รับกำรยกย่องในระดับชำติหรือนำนำชำต ิ

นิยามศัพท ์
 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  หมำยถึง ผลงำนที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

เช่น กำรตีพิมพ์ กำรจัดนิทรรศกำร กำรจัดแสดง หรือกำรจัดประกวดที่เป็นผลงำนวิชำกำรสู่สำธำรณะโดยมีกำรจัดน ำเสนอกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติอย่ำงเป็นระบบ
และเป็นวิธีกำรที่ยอมรับในวงวิชำชีพ โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำนก่อนกำรเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร โครงกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ ที่มีควำมเป็น
นวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสม โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

1. ระดับชาติ หมำยถึง มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมกำรจำก
ภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย โดยมีหน่วยงำนท่ีร่วมน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

2.ระดับนานาชาติ หมำยถึง มีกำรเผยแพร่ผลงำนท่ีเปิดกว้ำงส ำหรบัทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 



3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมำยถึง กำรน ำผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะ
ในเชิงพำณิชย์ท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำผลงำน โดยมีหลักฐำนก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 

 ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมำยถึงกำรน ำเสนอบทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำร ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
รำยงำนกำรสืบเนื่องจำกกำรประชุม โดยมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทควำมที่เช่ียวชำญในสำขำนั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมำยถึง มีบทควำมที่มำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำงน้อย 3 สถำบัน และรวมกันไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมำยถึง มีบทควำมที่มำจำกต่ำงประเทศไม่น้อยกว่ำ 3 สถำบัน และรวมกันไม่นอ้ยกว่ำ ร้อยละ 25 

 ผลงำนของหรือผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรยกย่องจำกหน่วยงำนระดับสถำบัน ซึ่งมเีอกสำรรับรองกำรยกย่อง และเผยแพร่ผลงำนน้ัน ๆ ในระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จ านวนผลงานทีไ่ด้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 4 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์5 ผลงำน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 ผลงำน 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 ผลงำน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5 ผลงำน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงำน 
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 10 ผลงำน 
รวม 50 ผลงำน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จ านวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 4 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 5 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคม 1 ผลงำน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 ผลงำน 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 4 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 ผลงำน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 ผลงำน 



9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงำน 
รวม 28 ผลงำน 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จ านวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 15 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 55 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 40 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์55 ผลงำน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 40 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 65 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 40 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจดักำร 10 ผลงำน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 10 ผลงำน 
รวม 330 ผลงำน 

  ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จ านวนนักศกึษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 คน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 5 คน 
3.คณะครุศำสตร์ 5 คน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์5 คน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 5 คน 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 คน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 คน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 5 คน 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงำน 
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 10 ผลงำน 
รวม 52 คน 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ตัวชี้วัดที ่1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด 
เกณฑ์การประเมิน 



 
 
 
 

ตัวชี้วัดที ่1.4.2 ร้อยละของนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศกึษาทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
จ ำนวนของนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำรเรยีนรู้จำกกำรปฏิบัตริ่วมกับชุมชน 

X 100 จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.5 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจกัษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนา

ท้องถิ่น  
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มผีลงำนเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น X 100 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

 
 
 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การค านวณ 
จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีได้รับกำรเผยแพรร่ะดับ

นำนำชำติในปีงบประมำณนั้น ๆ X 100 
จ ำนวนผลงำนวิจัยของนักศึกษำระดับบณัฑิตศึกษำท้ังหมดในปีงบประมำณนั้น ๆ 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.7 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

นิยามศัพท์  

จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมโครงกำรหรือกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 



แนวปฏิบัติที่ดี หมำยถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่ท ำให้สถำบันประสบควำมส ำเร็จ เป็นที่ยอมรับในทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพนั้น ๆ มีหลักฐำน
ควำมส ำเร็จปรำกฏผลชัดเจน โดยมีกำรสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติตลอดจนควำมรู้ ประสบกำรณ์ บันทึกเป็นเอกสำร เผยแพร่ให้หน่วยงำนภำยในหรือภำยนอก สำมำรถ
เข้ำไปใช้ประโยชน์ได้  

ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 1 เรือ่ง 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง 
3.คณะครุศำสตร์ 1เรื่อง 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 เรื่อง 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1 เรื่อง 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 1 เรื่อง 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 1 เรื่อง 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 เรื่อง 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 เรื่อง  
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 1 เรื่อง 
รวม 10 เรื่อง 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่1.8 ร้อยละของนกัศึกษาชั้นปสีุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
นิยามศัพท ์

 นักศึกษำช้ันปีสุดท้ำย หมำยถึงนักศึกษำระดับปริญญำตรีก ำลังศึกษำอยู่ช้ันปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยำลัย และนักศึกษำระดับปริญญำตรีก ำลังศึกษำอยู่ช้ัน
ปีท่ี 5 ของคณะครุศำสตร์ ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563  นักศึกษำระดับบัณฑิตก ำลังศึกษำช้ันปีสุดท้ำย ระหว่ำงวันท่ี 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563 

 กรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป ได้แบ่งควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจข้อควำมยำวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลำกหลำย และเข้ำใจควำมแฝงได้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นควำมรู้สึกของตนได้อย่ำง

เป็นธรรมชำติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหำค ำศัพท์ สำมำรถใช้ภำษำด้ำนสังคมกำรท ำงำน หรือด้ำนกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถพูดและเขียนข้อควำมที่ซับซ้อนได้อย่ำงชัดเจนและ
ถูกต้องตำมโครงสร้ำงไวยำกรณ์ พร้อมทั้งสำรถใช้ค ำเช่ือมประโยคได้อย่ำงถูกต้อง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำได้อย่ำงดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้ำของภำษำ สำมำรถใช้ภำษำมำตรฐำนได้



อย่ำงสละสลวย ถูกต้องตำมจุดประสงค์ที่จะสื่อสำรได้ดี สำมำรถอ่ำน บทควำมที่เป็นภำษำต้นฉบับ(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนวรรณกรรม) ได้เข้ำใจ สำมำรถและเลือกใช้ภำษำส ำหรับพดู
และเขียนได้อย่ำงเหมำะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสำมำรถในกำรใช้ภำษำในระดับดี สำมำรถใช้ภำษำ พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่ำงถูกต้องและคล่องแคล่วข้ึน  รวมทั้งอ่ำนและ

ท ำควำมเข้ำใจบทควำมที่มีเนื้อหำยำกขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสำมำรถพูด เขียน จับใจควำมส ำคัญขอข้อควำมทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคย หรือสนใจ เช่น กำรท ำงำน โรงเรียน เวลำว่ำง 

ฯลฯ สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณต์่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงในประเทศท่ีใช้ภำษำไดส้ำมำรถบรรยำยประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมฝัน ควำมหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได้ 
 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรยีนสำมำรถใช้และเข้ำใจประโยคในชีวิตประจ ำวันในระดับกลำง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว กำรจับจ่ำยใช้สอย สถำนท่ี ภูมิศำสตร์ 

กำรท ำงำน และสำมำรถสื่อสำรในประโยค กำรแลกเปลีย่นข้อมูลทั่วไป และกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน สำมำรถบรรยำยควำมฝัน ควำมคำดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่
จ ำเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสำมำรถเข้ำใจประโยคง่ำยๆ ในชีวิตประจ ำวัน สำมำรถแนะน ำตนเอง และผู้อื่นได้ สำมำรถตั้งค ำถำมเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น 
เขำอยู่ท่ีไหน รู้จักใครบ้ำง มีอะไรบ้ำง และตอบค ำถำมเหล่ำนี้ได้ ทั้งยังสำมำรถเข้ำใจบทสนทนำเมื่อคูส่นทนนำพูดช้ำและชัดเจน  

ทั้งนี้สำมำรถสรุปเป็นตำรำงเปรียบเทียบกรอบควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษที่ เป็นภำษำสำกล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมระดับกำรศึกษำได้ดังนี้  

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.9 จ านวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
 นิยามศัพท ์

  Startup หมำยถึง องค์กรธุรกิจทีต่ั้งเพื่อค้นหำหรือสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไมม่ีใครคดิมำก่อน และรูปแบบกำรท ำธุรกจิที่ยังไมม่ี  ใครท ำมำก่อนไม่จ ำเป็นต้อง



เป็นที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของมหำวิทยำลัยเท่ำนั้นกำรได้ท ำเอำควำมรู้ที่จำกกำรเรียนน ำไปต่อยอดเพื่อกำรเป็นผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
  ค่าเป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 รำย 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 รำย 
3.คณะครุศำสตร์ 2 รำย 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 รำย 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 รำย 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 รำย 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 รำย 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 รำย 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 รำย 
10.งำนบ่มเพำะผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 10 รำย 
รวม 28 รำย 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑ์การค านวณ 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีม่ีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ 
X 100 

จ ำนวนบัณฑติระดับปรญิญำตรีทีต่อบแบบสอบถำม 
   
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.11 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ดูแล (350 กิโลเมตร)  
  นิยามศัพท ์
   พื้นที่ท่ีมหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมำยถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธำนี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปรำจีนบุรี จ.นครรำชสีมำ 
จ.ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรำ จ.ตรำด จ.เพชรบุรี จ.รำชบุรี จ.ชัยนำท จ.สมุทรปรำกำร จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสำคร จ.กำญจนบรุี จ.สุพรรณบุรี จ.
อ่ำงทอง จ.ก ำแพงเพชร จ.อุทัยธำน ีจ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยธุยำ 
  
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศกึษา 



  นิยามศัพท ์
   บัณฑิตครูที่จบจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ที่สอบบรรจุผ่ำนได้รับกำรบรรจุ หรือสอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถำนศึกษำ
หลังส ำเร็จกำรศึกษำ  

  สอบบรรจุครู หมำยถึง บัณฑิตสำขำครุศำสตร์จบกำรศึกษำในปีศึกษำน้ันสำมำรถได้รับกำรบรรจุในปีนั้น 
 เกณฑ์การค านวณ  

จ ำนวนบัณฑติที่สอบบรรจุผำ่นเกณฑ์กำรคัดเลือกเป็นครู ภำยในเวลำ 1 ปี 
X 100 

จ ำนวนบัณฑติครูทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำน้ัน 
  
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 
กิโลเมตร) 
 นิยามศัพท ์
 พื้นที่ที่มหำวิทยำลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมำยถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธำนี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี  จ.ปรำจีนบุรี    จ.นครรำชสีมำ จ.
ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรำ จ.ตรำด จ.เพชรบุรี จ.รำชบุรี จ.ชัยนำท จ.สมุทรปรำกำร จ.สิงห์บุรี                        จ.สมุทรสำคร จ.กำญจนบุรี จ.
สุพรรณบุรี จ.อ่ำงทอง จ.ก ำแพงเพชร จ.อุทัยธำนี จ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยำ 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.15 ร้อยละของของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์

คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีเพิ่มขึ้น หมำยถึง ผลกำรทดสอบมำตรฐำน หรือ ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (ONET) อยูใ่นระดับดี หมำยถึง ระดับผลคะแนน O-NET แต่ละกลุมสำระ 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 50 และต่ ำกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 2 พอใช้หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 50 แตสูงกวำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวำ รอยละ 50 แตต่ ำกวำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

ระดับ 4 ดีมำก หมำยถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวำรอยละ 50 และสูงกวำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นและโจทย์กำร
พัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่นหรือ
ปัญหำระดับประเทศ 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
..... 

●   

ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ทั้งหมด  ............  ผลงำน ที่สร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกบักำรพัฒนำท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศหรือแก้ไขปญัหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ จ ำนวน  4 ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ........... 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทยก์าร
พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา

ระดับประเทศ 
1 ชุดโครงการวิจยั เรื่อง การ

พัฒนาและส่งเสรมิพืช
พลังงานทดแทนเพ่ือ
เศรษฐกิจหมุนเวียนทาง
ชีวภาพ จังหวัดสระแก้ว 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส 
ถกลภักด ี
ผศ.ดร.นิสา พักตร์
วิไล 
ผศ.ดร.ณัฐสิมา โท
ขันธ ์
ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมร
พล 
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่น
เสน่หา 
ผศ.ดร.กฤษภางค์ ศุ
กระมลู 
ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
ผศ.มณทิพย์ จันทร์
แก้ว 
อ.ดร.นพมาศ ประ
ทุมสูตร 
อ.ดร.นพรตัน์ไวโรจ
นะ 
อ.ดร.วิชัย กองศร ี

1. นวัตกรรม
การบริหาร
จัดการระบบ
การเพาะปลูก
และเก็บเกี่ยว
อ้อยจังหวัด
สระแก้ว 
2.นวัตกรรม
การขึ้นรูป
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้
ในครัวเรือน
ยอย่างง่าย
จากวัสดุเหลือ
ทิ้งทาง
การเกษตร 
3.การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
จากวัสดุเหลือ
ทิง้ทาง

จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีการเพาะปลูกอ้อยมากเป็น
อันดับ 4 ของประเทศ เป็นอันดบัแรกของภาคตะวันออก มี
พื้นที่การเพาะปลูกอ้อย ในปีการผลิต 2560/2561 ทั้งสิ้น 
429,966 ไร่ ปริมาณอ้อยทั้งหมด 4,815,614 ตัน พื้นที่
เก็บเกี่ยวส่งโรงงาน 419,600 ตนั ปริมาณอ้อยส่งโรงงาน 
4,699.523 ตัน ผลผลิต 11.20 ตัน/ไร่ (ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย, 2561) โดยเฉพาะ
อ าเภอคลองหาด อรัญประเทศ วังสมบูรณ์ และวังน ้าเย็นที่มี
การเพาะปลูกอ้อยเป็นจ านวนมากของจังหวัดสระแก้ว และมี
เส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตสู่โรงงานน ้าตาลใกล้กับอ าเภอ
วังน ้าเย็นเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความ 
สามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาพ่ึงตนเองและจัดการ
ตนเองบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนารูปแบบ
การจัดการ “ไร่อ้อยอินทรยี ์
ต้นแบบ” การศึกษาศักยภาพการเพาะปลูกพืชพลังงาน
ทดแทนและพัฒนาพลังงานทางเลอืก และการแก้ปญัหาการ
เผาใบอ้อยโดยน ามาผลติเป็น 
ผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและการพัฒนาผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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ผศ.ดร.เยาวภา แสง
พยับ 
อ.ตะวัน ไชยวรรณ 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลา
รัตน ์

การเกษตร 
4.การพัฒนา
พลังงาน
ทางเลือกจาก
วัสดุเหลือใช้
จากวัสดุเหลือ
ทิ้งทาง
การเกษตร 
5.การพัฒนา
รูปแบบการ
จัดการไร่อ้อย
อินทรีย์
ต้นแบบ 
 

2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเพื่อ
กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 
จังหวัดปทุมธำน ี

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิล
แสง และคณะ 

งำนวิจัย  

3 กำรส ำรวจกำรปรับตัวของ
ชุมชนวิถีใหม่ในสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโรคโควิด-19
จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัด
สระแก้ว 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิล
แสง และคณะ 

งำนวิจัย  

4 นวัตกรรมส่งเสริมสุขภำพ
ส ำหรับผู้สูงอำยจุำกหลักกำร
ดูแลสุขภำพแบบองค์รวมใน
จังหวัดปทุมธำน ี

อ.ดร.สจุำรณิี สังข์
วรรณะ 
 อ.ดร.มัทนภรณ์ 
ใหม่คำม ิ

งำนสร้ำงสรรค ์  
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2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือองค์กรภำคี
เครือข่ำย 

2 
โครงกำร 

2 
 โครงกำร 

จ ำนวนโครงกำรวิจยัรับใช้สังคมทีเ่กิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย 2 โครงกำร 

คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ 
(จ านวน) 

ภาคีเครือข่าย 

ครุศำสตร ์   
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี 2 เครือข่ำย ASTC 8 สถำบัน 11 หน่วยงำน คณะวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัรังสติ วิทยำลัยนวตักรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรังสิต คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยั หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ วิทยำลัยกำรแพทย์แผน
ไทย และคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบรุี คณะวิทยำศำสตรม์หำวิทยำลัยสยำม คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวทิยำลัยหอกำรค้ำไทย คณะ
ศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ
เขตก ำแพงแสน และคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
- โครงกำรยกระดับขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 
1 มหำวิทยำลัย จ ำนวน 7 ชุมชน ต ำบลบำงพลี อ ำเภอบำงไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ/ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอบำงไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ/ต ำบลกกแก้วบูรพำ อ ำเภอบำงไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ/ต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำน/ีต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำน/ีต ำบลตำพระยำ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว/
ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
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มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์   
เทคโนโลยีกำรเกษตร   
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม   
วิทยำกำรจัดกำร   
สำธำรณสุขศำสตร ์   
วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร   
สถำบันวิจัยและพัฒนำ   

รวมท้ังสิ้น 16  
 
 
จ ำแนกตำมโครงกำร 
 
 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อภาคีเครือข่าย รับใช้สังคมด้าน ผลที่ได้จากการด าเนินการ 
1 โครงกำรพิเศษกจิกรรมกำร

จัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
ASTC 2021   ภำยใต้หัวข้อ 
“วิทยำศำสตร์ วิจัย 
นวัตกรรม น้อมน ำศำสตร์
พระรำชำ เพื่อพัฒนำ
ประเทศ” 

ASTC กำรส่งเสริมกำร
เผยแพร่
ผลงำนวิจัย 

ด้วยคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ก ำหนดจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ 
ครั้งท่ี 8 ประจ ำปี 2564  ภำยใต้หัวข้อ “วิทยำศำสตร์ วิจัย 
นวัตกรรม น้อมน ำศำสตร์พระรำชำ เพื่อพัฒนำประเทศ”  
เปิดโอกำสให้นักวิจัยจำกทั้ง 11 หน่วยงำน 8 สถำบัน ได้
เสนอผลงำนวิจัยและแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ซึ่งกันและกัน 

2 กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรำยต ำบลสร้ำง
รำกแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลบำงพลี 
อ ำเภอบำงไทร จังหวัด

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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พระนครศรีอยุธยำ 
3 กิจกรรมยกระดับขับเคลื่อน

โครงกำรยกระดับเศรษฐกจิ
และสังคมรำยต ำบลสร้ำง
รำกแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลบ้ำน
เกำะ อ ำเภอบำงไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

4 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้
ประเทศแบบบูรณำกำร 1 
ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย 
ต ำบลกกแก้วบูรพำ อ ำเภอ
บำงไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

5 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้
ประเทศแบบบูรณำกำร 1 
ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย 
ต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธำน ี 

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

6  กิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
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ประเทศแบบบูรณำกำร 1 
ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย 
ต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำน ี

7 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้
ประเทศแบบบูรณำกำร 1 
ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย 
ต ำบลตำพระยำ อ ำเภอตำ
พระยำ จังหวัดสระแก้ว 

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

8 กิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำร
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้
ประเทศแบบบูรณำกำร 1 
ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย 
ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำ
เย็น จังหวัดสระแก้ว 

  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 

 
2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์และนักวิจัยท่ีได้รับ
กำรเผยแพร่ในระดับชำติ
หรือนำนำชำต ิ

78 
ผลงำน 

80
ผลงำน 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน 80 ผลงำน 
ระดับชำติ 69 ผลงำน 
ระดับนำนำชำติ 11 ผลงำน 

 
 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ
หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

ว/ด/ป เผยแพร่ที่สถานที่/
วารสาร หน้าท่ี 
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1 กำรส ำรวจควำมคดิเห็นเรื่องชีวิตวิถี
ใหม่ของนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

อ.ณภัทณจ์ันทร์ ด่ำน
สวัสดิ์ สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ประยุกต ์

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

2 กำรพยำกรณ์ปรมิำณกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จำกภำค
กำรขนส่งของประเทศไทย 

อ.ณภัทณจ์ันทร์ ด่ำน
สวัสดิ์ สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ประยุกต ์

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

3  กำรศึกษำพฤติกรรมกำรขับขี่
รถจักรยำนยนต์ของนักศึกษำคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

อ.ณภัทณจ์ันทร์ ด่ำน
สวัสดิ์ สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์ประยุกต ์

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

4 Patterns and antioxidant 
activity of 
chitooligosaccharides 
produced by chitinase 
From Oryza sativa RD.6 

รศ.ดร.มำนะ ขำวเมฆ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

5 ผลของไบโอชำร์จำกไมยรำบยักษท์ี่มี
ผลต่อกำรเจริญเติบโตของผักเคล 

อ.จิตติมำ กอหรั่งกูล ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

6 ฤทธิ์ของสำรสกัดจำกใบและกิ่งฝำง
ต่อร้อยละกำรตำยของหนอนกระทู้
หอม 

อ.ดร.ปรินทร เต็มญำร
ศิลป ์

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

7 กำรแยกและคัดเลือกเชื้อแบคทีเรยีที่
ผลิตเอนไซม์เซลลเูลสจำกฟำงหมกั 

ผศ.ดร.พรรณวิภำ แพง
ศร ี

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  
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8 ฟลำโวนอยด์ กำรต้ำนอนุมลูอิสระ
และกำรยับยั้งเช้ือแบคทีเรยีจำก
น้ ำผึ้งชันโรง 

ผศ.ดวงเดือน วัฏฏำนุ
รักษ์ 

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

9 กำรประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ ำท่วม
ฉับพลันด้วยวิธีดัชนีปัจจยัร่วม 
บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ ำปำยตอนล่ำง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ผศ.ดรรัตถชล อ่ำงมณ ี
 

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

10 กำรตรวจวดัควำมเข้มข้นฝุ่นละออง
ในพื้นที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธำน ี

ผศ.ดร.ขนิษฐำ ภมรพล ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

11 กำรย่อยสลำยบรรจภุณัฑ์ชำนอ้อย
ด้วยมูลสัตว ์

ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

12 ผลของสภำวะที่มีต่อกำรท ำงำนของ
เอนไซม์แอลกอฮอล์อะซิทิลทรำนส์
เฟอร์เรสในแตงไทยพันธุ์น่ำน 

ผศ.วัฒนำ อัจฉริยะโพธำ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

13 กำรพัฒนำผลิตภณัฑส์บู่เหลวจำก
ส่วนผสมของน้ ำมันและไขมันร้ำนหมู
กระทะ 

ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

14 กำรพัฒนำเครื่องดืม่ส ำเร็จรูปชนิดผง
เพื่อสุขภำพจำกกล้วยหอมทองตก
เกรด 

ผศ.เบญจำงค์ อัจฉริยะ
โพธำ 

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

15 กำรพัฒนำน้ ำจิ้มซีฟู้ดโดยใช้หญ้ำ
หวำน 

อ.วีระศักดิ์ ศรีลำรัตน ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  
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16 ค่ำที่เหมำะสมทีสุ่ดส ำหรับกำรใช้รถ
ของบริษัท ปิยำสุวรรณ 29 จ ำกัด 
ในกำรให้บริกำรรับส่งพนักงำน โดย
ใช้แบบจ ำลองก ำหนดกำรเชิงเส้น 

ผศ.จุฑำรัตน์ โพธิ์หลวง ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

17 ผลของกำรใช้แป้งถั่วแดงทดแทนแป้ง
มันส ำปะหลังในผลิตภณัฑ์ข้ำวเกรยีบ
ชนิดแท่ง 

อ.ดร.สินีนำถ สุขทนำ
รักษ์ 

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

18 กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์บรำวนี่โดยใช้
ดักแด้ไหมทดแทนแป้งสำล ี

อ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

19 กำรปรับปรุงดินทรำยจดัด้วยเพอร์
ไลตเ์พื่อเพ่ิมผลผลติมันส ำปะหลังใน 
ต ำบลเพนยีดอ ำเภอโคกส ำโรง 
จังหวัดลพบุร ี

ผศ.ดร.รตัถชล อ่ำงมณ ี ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

20 กำรใช้ถั่วเขียวเลำะเปลือกทดแทนถั่ว
ลิสงในผลิตภณัฑเ์นยถั่ว 

อ.จุรีมำศ ดีอ ำมำตย ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

21 กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรดดู
ซับน้ ำและกำรแพรผ่่ำนไอน้ ำของ
แผ่นฟิล์มพลำสติกชีวภำพผสม
ระหว่ำงแป้งมันส ำปะหลัง กลีเซ
อรอล และเซลลูโลสทีส่กัดจำก
เปลือกทุเรยีนพันธุ์หมอนทอง 

อ.ดร.พชรวรรณ รตันทรง
ธรรม 

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

22 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อกำร
เจ็บป่วยจำกอำคำรของพนักงำนสำ
นักงำนก่อสร้ำงแห่งหนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหำนคร 

อ.ดร.บุษยำ จูงำม ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  
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23 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมเครยีดจำกกำรทำงำนของ
พนักงำนในสำนักงำนโรงงำนผลติ
เส้นใยสังเครำะห์และเมด็พลำสติก
แห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

อ.พชรกมล กลั่นบุศย ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

24 กำรศึกษำปัจจัยทีม่ีควำมสัมพันธ์ตอ่
สมรรถภำพกำรไดย้ินของพนักงำน 
ที่ทำงำนในโรงพิมพ์แห่งหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธำน ี

อ.ขวัญแข สงัดวงศ ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

25 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิด
อุบัติเหตุจำกกำรทำงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำนซ่อมรถในเขตพื้นท่ี
ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำน ี

อ.ดร.วัชรำภรณ์ วงศส์กุล
กำญจน ์

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

26 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อ
สมรรถภำพกำรไดย้ินของพนักงำน
ฝ่ำยผลิตในโรงงำนปั่นด้ำยแห่งหนึง่ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

อ.อรวรรณ ช ำนำญพุดซำ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

27 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับ
สมรรถภำพกำรไดย้ินของพนักงำน
แผนกผลิตเหล็กแผ่น 

อ.ชลลดำ พละรำช ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

28 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่ออำกำร
ผิดปกติของโครงร่ำงและกล้ำมเนือ้
จำกกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนเก็บ
ขนขยะมูลฝอยในอำเภอบำงปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

อ.ดร.จินตจ์ุฑำ ขำทอง ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

29 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำม อ.ดร.อมตำ อุตมะ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เมื่อยล้ำของพนักงำนเก็บเงินใน
ซูเปอร์มำร์เก็ตขนำดใหญ่ ในจังหวัด
ปทุมธำน ี

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

30 กำรพัฒนำระบบบริหำรร้ำนขำย
อุปกรณ์กำรเกษตร กรณีศึกษำร้ำน
ต้นหวำยต้นหว้ำ 

อ.ดำวรถำ วีระพันธ ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

31 กำรพัฒนำระบบลงทะเบียน
กิจกรรมกองพัฒนำนักศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

32 กำรพัฒนำระบบจัดกำรขำยยำร้ำน
หมอยำรำชพฤกษ์ 

อ.ณัฐรดี อนุพงค ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

33 กำรเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนเรื่องค ำศัพท์ภำษำอังกฤษโดย
กำรใช้เกมดิจิทลักับกำรท่องจ ำแบบ
ปกติ 

อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำ
นิภำส 

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

34 กำรพัฒนำต้นแบบระบบขนส่งรถตู้
โดยสำรสำยประจ ำจังหวัด 

อ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

35 กำรสร้ำงโมเดลสำหรับแก้ปัญหำกำร
ล ำเลียงน้ำทำงกำรเกษตรรั่วโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เนต็ของสรรพสิง่ 

อ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

36 กำรพัฒนำต้นแบบแชทบอทให้
ค ำปรึกษำเบื้องต้นส ำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำ
นิภำส 

ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

37 กำรพัฒนำต้นแบบแชทบอทส ำหรบั อ.เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
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ให้ค ำแนะน ำปรึกษำผู้สูงอำย ุ ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

38 กำรพัฒนำอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สำหรับป้องกันกำรเกิดไฟป่ำ 

อ.อุทัย ส ำรวมจติร ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

39 กำรปรับปรุงเวลำตอบสนองของ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจำกภำพถ่ำย
มำตรวดัระดับน้ำโดยใช้ไลน์แอ็ป
พลิเคชัน 

อ.ชวลิต โควีระวงศ ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

40 กำรพัฒนำกำร์ตูนแอนเิมชัน 2 มิต ิ
เพื่อส่งเสริมควำมรู้ เรื่อง โควดิ-19 

อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

41 กำรพัฒนำระบบกำรจอง
เครื่องจักรกลกำรเกษตร กรณีศึกษำ
กิจกำรทรัพยส์มคิด 

ผศ.อัจจิมำ มั่นทน ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

42 กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันสำหรบั
บันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพ 

ผศ.กมลมำศ วงษ์ใหญ ่ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

43 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
ส่งเสริมควำมรู้ เรื่อง ประโยชน์ของ
วิตำมิน 

อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

44 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชันเรื่อง กล้วย 
ๆ 

อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

45 กำรพัฒนำระบบยืม-คืนเล่มเอกสำร
โครงงำนพิเศษของหลักสตูร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษำ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  
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46 กำรพัฒนำกำร์ตูนแอนเิมชัน 2 มิต ิ
เรื่อง ไซเบอรบ์ูลลี ่

ผศ.อมีนำ ฉำยสุวรรณ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

47 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน เรื่องวงจร
ชีวิตด้วง 

อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

48 กำรท่องเที่ยวสวนสตัว์ Happy Zoo 
ด้วยเทคโนโลยีควำมจริงเสมือน 

ผศ.อมีนำ ฉำยสุวรรณ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

49 กำรพัฒนำโมบำยแอปพลิเคชันกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมศูนย์เรยีนรูต้ำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
แอปชีต 

ผศ.อัจจิมำ มั่นทน ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

50 กำรพัฒนำเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อกำร
เรียนรู้ เรื่อง สุภำษติและคำพังเพย 

ผศ.อมีนำ ฉำยสุวรรณ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

51 กำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพ่ือเรียนรู้คำ
ศัพท์ภำษำอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ 
O-Net ในระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 
6 

ผศ.อัจจิมำ มั่นทน ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

52 กำรพัฒนำสื่อโมชันกรำฟิก เรื่อง 10 
วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐำนวิถีชีวิต
ใหม ่

อ.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

53 กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชัน เรื่อง 
แผ่นดินไหว 

อ.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

54 ระบบกำรจัดกำรข้อมูลกำรเคลม อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
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สินค้ำ :กรณีศึกษำบริษัท แชมป์
แชนแนล จำกัด 

ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

55 กำรพัฒนำระบบจัดกำรกำรประชุม
ออนไลน์ กรณีศึกษำ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

ผศ.ไพรินทร์ มีศร ี ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

56 กำรพัฒนำระบบจัดกำรจองพื้นที่ขำย
สินค้ำ กรณีศึกษำ ตลำดนัดวังน้อย 

อ.มัชฌกำนต์ เผ่ำสวสัดิ ์ ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

57 กำรออกแบบระบบพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จำหน่ำยขนมหวำน
บ้ำนเรือนไทยออนไลน ์
กลุ่มวสิำหกิจชุมชนขนมบ้ำนเรือน
ไทยไผ่ด ำพัฒนำ จังหวัดอ่ำงทอง 

ผศ.ไพรินทร์ มีศร ี ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

58 กำรออกแบบและพัฒนำเกม
คอมพิวเตอร์ทำงกำรเกษตร เกม
หนองขุนเขำ 

อ.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน ระดับชำต ิ 26 มี.ค.64 งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณฯ์  

59 กำรศึกษำอำกำรบำดเจ็บทำงระบบ
กล้ำมเนื้อและกระดูกโครงร่ำงของ
พนักงำนเข็นผักในตลำดค้ำส่ง 

อ.ชลลดำ พละรำช ระดับชำต ิ  1 มีนำคม 
2564 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
หมู่บ้ำนจอมบึงกำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำตริำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 9 

60 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมควำมปลอดภัยในกำร

อ.ชลลดำ พละรำช ระดับชำต ิ  1 มีนำคม 
2564 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
หมู่บ้ำนจอมบึงกำร
ประชุมวิชำกำร
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ท ำงำนของพนักงำนโรงงำนหลอม
โลหะ 

ระดับชำตริำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 9 

60 ควำมชุกโรคแพ้อำหำรและควำมรู้
เกี่ยวกับกำรแพ้อำหำรในนักศึกษำ
ระดับปริญญำตรีมหำวิทยำลัยรำช 
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ ์

อ.ชลลดำ พละรำช ระดับชำต ิ  1 มีนำคม 
2564 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
หมู่บ้ำนจอมบึงกำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำตริำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 9 

61 ปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับ
สมรรถภำพกำรไดย้ินของพนักงำน
แผนกผลิตเหล็กแผ่น 

อ.ชลลดำ พละรำช ระดับชำต ิ  1 มีนำคม 
2564 

มหำวิทยำลยัรำชภฏั
หมู่บ้ำนจอมบึงกำร
ประชุมวิชำกำร
ระดับชำตริำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 9 

62 กำรศึกษำเปรยีบเทียบตัวแบบท่ี
เหมำะสมส ำหรบักำรพยำกรณ์
จ ำนวนผู้ใช้น้ ำประปำ กำรประปำ
ส่วนภูมภิำค สำขำปทุมธำน ี

ผศ.คชินทร์ โกกนุทำ
ภรณ ์

TCI กลุ่มที ่2 2564 วำรสำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ปีท่ี 29 
ฉ.1 (ม.ค.-ก.พ.64) 

63 ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูเ้ชิงรกุ
โดยใช้โครงกำรเป็นฐำนส ำหรับ
ห้องเรียนขนำดใหญ่ รำยวิชำควำม
เป็นสำกลเพื่อกำรด ำเนินชีวิตใน
ประชำคมอำเซียนและประชำคม
โลก 

อ.ดำวรถำ วีระพันธ ์ TCI กลุ่มที ่1 2564 วำรสำรบัณฑิตวิทยำลัย
ปีท่ี 15 ฉ.1 ม.ค.-เม.ย.
64  

64 Effect of Panang curry recipe 
modification on nutritional 

อ.สุจำรณิี สังข์วรรณะ นำนำชำติ 2564 The 2nd National 
and International 
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values, sensory acceptability 
and purchasing decision 

Conference 
Bansomdejchaopray
a Rajabhat 
University 20 มี.ค.64 

65 The Development of Clear 
Salad Dressing from Fruit and 
Vegetables and Its Sensory 
Evaluation 

อ.สุจำรณิี สังข์วรรณะ นำนำชำติ 2564 The 2nd National 
and International 
Conference 
Bansomdejchaopray
a Rajabhat 
University 20 มี.ค.64 

66 ผลของวิธีกำรแช่น้ ำท่ีแตกต่ำงกันต่อ
ควำมงอกและควำมแข็งแรงของ
เมลด็พันธ์ุข้ำวเหนียวเขำวงกำฬสนิธุ์
และปทุมธำนี 1 

ผศ.ดร.ณัฐสิมำ โทขันธ ์ TCI กลุ่มที ่1 2564 วำรสำรแก่นเกษตร 
วันท่ี 25-26 ม.ค.64 

67 Water footprint of Thai 
banana production 

ผศ.ดรงวีระวัฒน์ อุ่น
เสน่หำ 

นำนำชำติ 2564 วำรสำร international 
journal of 
environmental 
science and 
development vol.12 
no. 5 may 2021 

68 กำรจัดกำรปัญหำแสงสว่ำงใน
สถำนท่ีท ำงำน 

อ.ดร.วัชรำภรณ์ วงศส์กุล
กำญจน ์

TCI กลุ่มที ่1 2564 วำรสำรควำม
ปลอดภัยและสุขภำพ 
ฉ.14 ปีท่ี 1 หน้ำ 1-
12  

69 กำรเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียนของนักศึกษำปริญญำตรีที่ผ่ำน
กำรสอบคดัเลือกด้วยวิธีรับตรงและ

อ.ดร.วัชรำภรณ์ วงศส์กุล
กำญจน ์

TCI กลุ่มที ่2 2564 วำรสำรวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน ์
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วิธีรับกลำง กรณีหลักสูตรอำชีวอนำ
มัยและควำมปลอดภยั คณะ
วิทยำศำสตร์ฯ 

70 In-vitro assessment of 
antimicrobial activity of 
ethanolic and water extracts 
of mimosa pigra and mimosa 
diplotricha 

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง นำนำชำติ 2564 วำรสำร Journal of 
global trend in 
pharmaceutical 
science ฉ.2 ปีท่ี 12 
หน้ำ 9193-9201 

71 Venipuncture training assists 
electrical in a rubber arm 
system 

ผศ.ดร.เยำวภำ แสงพยับ นำนำชำติ 2564 วำรสำร Journal of 
physics conference 
series ฉ.1719 ปีท่ี 
2021 

72 CONVERGENCE THEOREMS OF 
PROXIMAL TYPE ALGORITHM FOR A 
CONVEX FUNCTION AND 
MULTIVALUED MAPPINGS IN 
HILBERT SPACES 

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ นำนำชำติ 2564 Nonlinear 
Functional Analysis 
and Applications 
Vol. 26, No. 1 
(2021), pp. 1-11 

73 Approximations of an 
Equilibrium Problem without 
Prior Knowledge of Lipschitz 
Constants in Hilbert 

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ นำนำชำติ 2564 axioms 2021, 10, 76 

74 Strong convergence inertial 
projection algorithm with self-
adaptive step size rule 
for pseudomonotone 
variational inequalities 

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ นำนำชำติ 2564 Demonstratio 
Mathematica 2021; 
54: 1–19 
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75 A Class of Novel Mann-Type 
Subgradient Extragradient 
Algorithms for Solving 
Quasimonotone Variational 
Inequalitiesin Hilbert spaces 
 

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ นำนำชำติ 2564 Symmetry 2021, 13, 
1108. 
https://doi.org/10.33
90/sym13071108 

76 Transient pressure-driven 
electroosmotic flow through 
elliptic cross-sectional 
microchannels whit various 
eccentricities  

อ.ดร.ณัฐกำญจน์ น ำพันธ์
วิวัฒน์ 

นำนำชำติ 2564 วำรสำร computation  
ฉ.9 ปีท่ี 2021 

77 Comparative study of sift and 
surf algorithm for tradtional 
thai painting recognition 

อ.ณัฐรดี อนุพงศ ์ นำนำชำติ 2564 วำรสำร ICC express 
letters ฉ.15 ปีท่ี 2021 

78 กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรคู ำศัพท
คณติศำสตรที่เปนภำษำอังกฤษผำน
กำรจัดกำรเรยีนกำรสอนแบบ
ออนไลน ์ 
 

ผศ.จุฑำรัตน์ โพธิ์หลวง   ระดับชำติ  TCI 2  2564 วำรสำรวิจัยรำชภัฏ
กรุงเกำ ฉบับท่ี.....
๒.....ปที่......๘.......เลข
หนำ.....๒๗-๔๐. 
 

79 The Tseng’s Extragradient 
Method for Quasimonotone 
Variational Inequalities 
 

อำจำรย์ ดร.นพรัตน์  ไว
โรจนะ 

นำนำชำติ 2564 Thai Journal of 
MathematicsVolu
me 19 Number 3 
(2021) Pages 913-
923 
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80 SnO2 Coating on porous 
LiA5O8 by Simple Thermal 
Evaporation Process 

ผศ.โยธิน กลัยำเลิศ ระดับชำติ  TCI  2  Progress in 
Applied Science 
and Technology 
ฉบับที่ 2 ปีที่ 2021 
เลขหน้ำ 50-54 

 
 
 

2.4 จ ำนวนบทควำมของ
อำจำรย์ประจ ำ ที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI 
ISI SJR และScopus 
(พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำร
อ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

15 
บทควำม 

3 
 บทควำม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
บทควำมของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รบักำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scopus (พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) จ ำนวน 3 บทควำม แยกตำมฐำนข้อมลู ได้แก ่
1. TCI จ ำนวน ............ บทควำม 
2. ISI จ ำนวน ............ บทควำม 
3. SJR จ ำนวน ............ บทควำม 
4. Scopus จ ำนวน ............ บทควำม 

ที ่ ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของ
บทความ 

ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. (2558-
2564) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จ านวนคร้ัง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง
(1 ต.ค.62-30 

ก.ย. 63) 
1  กำรศึกษำควำม

หลำกหลำยของ
พรรณพืชสมุนไพร
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่นโดยใช้ 
กระบวนกำรมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้ำน
ดงบัง ต ำบลดง

ปัณณร์ภสั ถกล
ภักดี,  
จีรภัทร์ อัฐฐิ
ศิลป์เวท  
และสุนทรี จีน
ธรรม 
.  

TCI 2 1. 2558 วำรสำรวิจัยสห
วิทยำกำรไทย 
 

1 กำรส ำรวจกำร
ใช้สมุนไพรใน
ชุมชน ต ำบล
ก่อเอ้ อ ำเภอ
เขื่องในจังหวัด
อุบลรำชธำนี 
กัญญำรตัน์ 
เป็งง ำเมือง 
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ขี้เหล็ก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปรำจีนบรุี    

ธีรนำฎ จันสุ
ตะ 
โสมรัศมี แสง
เดช 
พรกรัณย์ สม
ขำว 
 ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 
2 (2019): 
กรกฎำคม - 
ธันวำคม 
2019  
HTTPS://HE
02.TCI-
THAIJO.ORG
/INDEX.PHP/
UBRUPHJOU
/ARTICLE/VI
EW/240321 
 

2 ภูมิปัญญำท้องถิ่นกำร
ใช้ประโยชน์จำกพืช
สมุนไพรในชุมชน 
ต ำบลบ่อเงิน อ ำเภอ
ลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี.. 

ปัณณร์ภสั ถกล
ภักดี,  
จีรภัทร์ อัฐฐิ
ศิลป์เวท  
และสุนทรี จีน
ธรรม 
 

TCI 2 2562 วำรสำร
บัณฑิตศึกษำ 
มหำวิทยำลยัรำช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
รำชูปถัมภ์. 13(3): 
137-148 

1 

EFFICACY 
OF GEL 
MIXED THE 
CRUDE 
EXTRACT OF 
HIPTAGE 

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/issue/view/16525
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/issue/view/16525
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/issue/view/16525
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/issue/view/16525
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ubruphjou/issue/view/16525
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CANDICANS 
HOOK.F. IN 
INHIBITING 
PATHOGENI
C BACTERIA 

 Vol. 15 No. 
1 (2020): 
VRU 
Research 
and 
Developme
nt Journal 
Science and 
Technology 
January - 
April 2020 
https://so06
.tci-
thaijo.org/in
dex.php/vru
rdistjournal/
article/view/
241386 

Thitima La-
ongthitirat 

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/issue/view/16669
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Sasamol 
Phasuk 
Poonyanuch 
Nilsang 

3 รูปแบบกำรก ำจดั  
ขยะมูลฝอยของ
องค์กร 
ปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น:  
 

ธีระพงษ์ จอง
หยิน 
นิสำพักตร์วไิล 
วีระวัฒน์ อุ่น
เสน่หำ 
และอนัญญำ 
โพธิ ์
ประดิษฐ์. 
(2561).  
 

TCI 2 2561 VRU Research 
and 
Development 
 

1 อิทธิพลของ
จ ำนวน
นักท่องเที่ยว
ต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิและ
ควำมช้ืน
สัมพัทธ ์
ของอำกำศใน
อำคำร
โบรำณสถำน 
วำรสำรวิจัย
และพัฒนำ 
วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ปีท่ี  
14ฉบับท่ี 1(
มกรำคม – 
เมษำยน พ.ศ. 
2562)   
https://so06
.tci-
thaijo.org/in



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

dex.php/vru
rdistjournal/
article/view/
184209/136
971    
 

 
 

 

 

2.5 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนำ
นวัตกรรม 
   2.5.1 จ ำนวน
ผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
กำรจดทะเบียนจำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ 
กำรจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 
      2.5.2 จ ำนวน
นวัตกรรมหรือผลงำน
บริกำรวิชำกำรทีส่ำมำรถ
สร้ำงคณุค่ำแก่ผูร้ับบริกำร 
ชุมชน และสังคมได้โดย
สำมำรถน ำผลงำนบริกำร
วิชำกำรไปใช้ประโยชน์
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ 

 
 
 
6  

ช้ิน 
 
 
 
 
2  

ผลงำน 

 
 
 

     5 
ช้ิน 
 
 
 
 
2 

 ผลงำน 

 
2.5.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยกุต์ที่มีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง อำทิ กำรจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร  จ ำนวน 5 ช้ิน 
 
1.ผลงำน ผลิตภณัฑเ์ม็ดส้มซำ่ทรงกลม และกรรมวิธีกำรผลติ ช่ือเจ้ำของผลงำนเบญจำงค์ อัจฉริยะโพธำ ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุ
สิทธิบัตรวันท่ี 18 มีนำคม 2564 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 2103000816 
2.ผลงำน กระบวนกำรผลิตแป้งดดัแปรชนิดต้ำนทำนกำรย่อยจำกข้ำวนึ่ง PRS ช่ือเจ้ำของผลงำน รศ.ดร.มนญัญำ ค ำวชิระพิทักษ์ ว/ด/ป ท่ีจด
สิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 18 มนีำคม 2564 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 2103000818 
3.ผลงำน แป้งพิซซ่ำกึง่ส ำเร็จรูปจำกแป้งข้ำวนึ่งดัดแปร PRS ช่ือเจ้ำของผลงำน รศ.ดร.มนญัญำ ค ำวชิระพิทักษ์ ว/ด/ป ท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ี
อนุสิทธิบัตร 18 มีนำคม 2564 เลขที่อนุสิทธิบัตร 2103000819 
4. ผลงำน ซอสหมำ่ล่ำปรุงส ำเร็จไขมันต่ ำ ช่ือเจ้ำของผลงำน รศ.ดร.มนัญญำ ค ำวชิระพิทักษ์ ว/ด/ป ทีจ่ดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 18 
มีนำคม 2564  เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 2103000820 
5. ผลงำน น้ ำซุปหม่ำล่ำเขม้ข้น ช่ือเจ้ำของผลงำน รศ.ดร.มนัญญำ ค ำวชิระพิทักษ์ ว/ด/ป ท่ีจดสิทธิบตัร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 18 มีนำคม 2564 
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 2103000821 
 
2.5.2 จ ำนวนนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรทีส่ำมำรถสร้ำงคณุค่ำแก่ผูร้ับบริกำร ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำร
วิชำกำรไปใช้ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำ 2 ผลงำน 
 

ที ่ นวัตกรรม/ ชื่อนวัตกรรม/ ชื่อชมุชน พ้ืนที่ที่น า วัน เดือน ปี รายละเอียด 
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ผลงานบริการวิชาการ ผลงานบริการวิชาการ ผลงานไปใช้
ประโยชน์และ/

ให้บริการ 

ที่ใช้ประโยชน์
และ/ให้บริการ 

การไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ /สังคม 

สิ่งแวดล้อม /และ
การศึกษา 

1 ยกระดับคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคน
ในชุมชนฐำนรำก ต ำบลหน้ำไม ้อ ำเภอลำดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธำนี 

ยกระดับคุณภำพชีวิตและยกระดับ
รำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธำนี 

ชุมชนฐำนรำก ต ำบลหน้ำไม้ 
อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี 

23 มิถุนำยน 2564 ณ 
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหน้ำไม้ 

ให้ควำมรู้แก่ชุมชนและยกระดับ
กำรผลิตสินค้ำเกษตรของชุมชน
ให้ผ่ำนมำตรฐำนใบรับรองแหล่ง

ผลิต GAP พืช กำรพัฒนำ
ระบบกำรผลิต แปรรูป สร้ำงอัต
ลักษณ์สินค้ำและบรรจุภัณฑ์
สินค้ำชุมชนที่ก่อให้เกิดรำยได้ 

2 ยกระดับคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคน
ในชุมชนฐำนรำก ต ำบลหน้ำไม ้อ ำเภอลำดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธำนี 

ยกระดับคุณภำพชีวิตและยกระดับ
รำยได้ให้กับคนในชุมชนฐำนรำก 
ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธำนี 

ชุมชนฐำนรำก ต ำบลหน้ำไม้ 
อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธำนี 

7 กรกฎำคม 2564 ณ 
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหน้ำไม้ 

ให้ควำมรู้แก่ชุมชนและยกระดับ
กำรผลิตสินค้ำเกษตรของชุมชน
ให้ผ่ำนมำตรฐำนใบรับรองแหล่ง

ผลิต GAP พืช กำรพัฒนำ
ระบบกำรผลิต แปรรูป สร้ำงอัต
ลักษณ์สินค้ำและบรรจุภัณฑ์
สินค้ำชุมชนที่ก่อให้เกิดรำยได้ 

      
      

 

2.6 จ ำนวนอำจำรย์ หรือ
บุคลำกรทีไ่ด้รบัรำงวัลจำก
งำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ
หรือนำนำชำต ิ

2 
รำงวัล 

1 
รำงวัล 

 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ ำนวนอำจำรย์หรือบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลจำกงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ท้ังในระดับชำติ หรือนำนำชำติ จ ำนวน 1 รำงวัล เป็นผลงำนของ
อำจำรย์จ ำนวน 1 คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1 อ.ลัดดำวลัย์ กงพล ี ควำมชุกโรคแพ้
อำหำรและ
ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรแพ้อำหำร

Best paper 
awad  

งำนวิจัย ระดับชำต ิ มหำวิทยำลยัรำชภฏั
หมู่บ้ำนจอมบึง  วันท่ี 
1 มีนำคม 2564 กำร
ประชุมวิชำกำร
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ในนักศึกษำ
ระดับปริญญำ
ตรี หมำ
วิทยำลัยรำช
ภัฏวไลย
อลงกรณฯ์ 

ระดับชำตริำชภัฏ
หมู่บ้ำนจอมบึงวิจัย 
ครั้งท่ี 9 

2       
 
บุคลำกรจ ำนวน.......คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1       
2       

 
นักศึกษำจ ำนวน 9 คน 
 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1 นำยรัตนส์ิน สุขม ี กำรปรับปรุงเวลำตอบสนอง
ของระบบจัดเก็บข้อมลูจำก
ภำพถ่ำยมำตรวัดระดับนำ้
โดยใช้ไลน์แอ็ปพลิเคชัน 

Best 
Presentation 
Award Oral 
presentation 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
26 ม.ค.64 

2 น.ส.เบญจมำศ พรม
นิเลส 

Patterns and 
antioxidant activity of 
chitooligosaccharides 
produced by chitinase 
From Oryza sativa RD.6 

Best 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
26 ม.ค.64 
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3 นำยภำคภมูิ ประทมุ
นอก 

กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชันเรื่อง 
กล้วย ๆ 

Best 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
26 ม.ค.64 

4 นำยจรัญ รำมศริ ิ กำรพัฒนำสื่อโมชันกรำฟิก 
เรื่อง 10 วิธีป้องกันโควิด-19 
ด้วยฐำนวิถีชีวิตใหม ่

Best 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
26 ม.ค.64 

5 นำยรัตนส์ิน สุขม ี กำรปรับปรุงเวลำตอบสนอง
ของระบบจัดเก็บข้อมลูจำก
ภำพถ่ำยมำตรวัดระดับนำ้
โดยใช้ไลน์แอ็ปพลิเคชัน 

Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Oral 
presentation 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
26 ม.ค.64 

6 น.ส.เบญจมำศ พรม
นิเลส 

Patterns and 
antioxidant activity of 
chitooligosaccharides 
produced by chitinase 
From Oryza sativa RD.6 

Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
26 ม.ค.64 

7 น.ส.จันทร์จริำ ชัยว ี ผลของไบโอชำร์จำกไมยรำบ
ยักษ์ท่ีมีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของผักเคล 

Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
26 ม.ค.64 

8 นำยภำคภมูิ ประทมุ
นอก 

กำรพัฒนำสื่อแอนิเมชันเรื่อง 
กล้วย ๆ 

Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 

งำนวิจัย ระดับชำต ิ งำนประชุมวำกำร 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ วันท่ี 
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นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
 นิยามศัพท ์

●  งำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรที่ไดร้ับกำรศึกษำค้นคว้ำตำมกระบวนกำรระเบยีบวิธีกำรวิจัยทีเ่หมำะสม เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ หรือเป็นกำรต่อยอดควำมรู้
เดิม 

●  งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศลิปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมเป็นนวตักรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบท่ีเหมำะสมตำมประเภทของงำน
ศิลปะ ซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรอืกำรพัฒนำจำกแนวควำมคดิสร้ำงสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคณุประโยชน์
ที่เป็นท่ียอมรับในวงกำรวิชำชีพตำมกำรจัดกลุ่มศลิปะของอำเซยีน งำนสร้ำงสรรคศ์ิลปะ ได้แก่ ทัศนศลิป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงำนจิตกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ 
ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสมสถำปัตยกรรมและงำนออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดรุิยำงคศิลป์ นำฏยศลิป์ รวมถึงกำรแสดง
รูปแบบต่ำงๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ   

●  นวัตกรรม หมำยถึง สิ่งใหม่ที่เกดิจำกกำรใช้ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
1) นวัตกรรมด้ำนผลิตภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้ำนบริกำร(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรผลติ (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม่(business model innovation)  
●  ผลกำรด ำเนินงำนให้นับตำมปีงบประมำณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 กันยำยน 2564 โดยนับรวมงำนท่ีอำจำรย์กับนักศึกษำท ำร่วมกัน 
เกณฑ์การประเมิน 

จ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 
และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดบัประเทศ X 100 

จ ำนวนผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมทั้งหมด 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.2 จ านวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  
 นิยามศัพท ์

1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 โครงกำร 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงกำร 
3.คณะครุศำสตร์ 2 โครงกำร 



4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 โครงกำร 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 โครงกำร 
6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 โครงกำร 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 โครงกำร 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 โครงกำร 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 โครงกำร 
10.สถำบันวิจัยและพัฒนำ 10 โครงกำร 
 รวม 28 โครงกำร 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.3 จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนกัวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท ์

●  กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในท่ีประชุมระดบัชำติหรือนำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ีประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม หรือคณะกรรมกำรจัดกำรประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ 
หรือผู้ทรงคณุวุฒิระดับปรญิญำเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกนอกสถำบันเจ้ำภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้นด้วย และมบีทควำมที่มำจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบันอย่ำงน้อย 3 หน่วยงำน และรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

●  กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในท่ีประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจยัในท่ีประชุมวิชำกำร และบทควำมฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม (Proceedings) โดยม ี กองบรรณำธิกำรจดัท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจดักำรประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงำนเป็นท่ียอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ จำกหนว่ยงำนต่ำงประเทศ อย่ำงน้อยร้อยละ 25 และต้องมผีู้ประเมินบทควำมที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น และมีบทควำมที่มำจำกต่ำงประเทศอยำ่งน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 

●  สถำบันวิจัยและพัฒนำต้องแยกผลงำนนั้นเป็นของคณะหรือของสถำบันวิจัย  
 ค่าเป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 16 ผลงำน  
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 78 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์ 53 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 64 ผลงำน  
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 33 ผลงำน 
6 คณะวิทยำกำรจัดกำร 40 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 22 ผลงำน 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 23 ผลงำน 



9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 15 ผลงำน  
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 10 ผลงำน 
11.สถำบันวิจัยและพัฒนำ 1 ผลงำน 
รวม 355 ผลงำน 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ี

ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
นิยามศัพท ์ 
จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีช่ือปรำกฎอยู่ในฐำนข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐำนข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล 
Scopus หรือวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

ค่าเป้าหมาย 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 5 บทควำม  
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 15 บทควำม 
3. คณะครศุำสตร์ 10 บทควำม 
4. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 5 บทควำม 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 8 บทควำม 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 5 บทควำม 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 10 บทควำม 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 10 บทควำม 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 บทควำม  
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 7 บทควำม 
รวม 77 บทควำม 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.5 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 

     2.5.1 จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีกำรจดทะเบียนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
     2.5.2 จ ำนวนนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และสังคม ได้โดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรใช้ประโยชน์



ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและกำรศึกษำ 
นิยามศัพท ์
●  งำนวิจัยเชิงประยุกต์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยที่มุ่งเสำะแสวงหำควำมรู้ และประยุกต์ใช้ควำมรู้หรือวิทยำกำรต่ำงๆ ให้เป็นประโยชน์ในทำงปฏิบัติหรือเป็นกำรวิจัยที่น ำผลที่ได้

แก้ปัญหำโดยตรง กำรวิจัยประเภทนี้อำจน ำผลกำรวิจัยพื้นฐำนมำวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น กำรวิจัยเกี่ยวกับอำหำร ยำรักษำโรค กำรเกษตร กำรเรียนกำรสอน เป็นต้น  
●  สิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ (Invention) หรือกำรออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิท่ีจะผลิตสินค้ำจ ำหน่ำยสินค้ำแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง  
●  อนุสิทธิบัตร หมำยถึง หนังสือส ำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองกำรประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ำยกับกำรประดิษฐ์ เป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่มีระดับกำรพัฒนำเทคโนโลยีไม่สูง

มำก หรือเป็นกำรประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมำกขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในกำรผลิตรักษำหรือปรับปรุงคุณภำพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือท ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้ำง ที่
แตกต่ำงไปจำกเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยำรักษำโรค วิธีกำรในกำรเก็บรักษำพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่ำเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

●  ผลของกำรบริกำรวิชำกำร หมำยถึง ผลที่เกิดจำกกำรบริหำรวิชำกำรของสถำนศึกษำตำมควำมถนัดและควำมเช่ียวชำญ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นส ำคัญ ผลของกำรบริกำรวิชำกำรก่อให้เกิดควำมพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

●  ผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรชุมชนและสังคม หมำยถึง โครงกำรที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนำชุมชนหรือองค์กรภำยนอกและเมื่อด ำเนินกำรแล้ว
มีผลก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกในด้ำนต่ำงๆ หรือท ำให้ชุมชนหรือองค์กรภำยนอกสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ตำมศักยภำพของตนเอง 

เป้าหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 3 ผลงำน 
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงำน 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 7 ผลงำน 
4. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 5 ผลงำน 
5. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 1 ผลงำน 
6. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 ผลงำน  

  รวม 23 ผลงำน 
ตัวชี้วัดที ่2.5.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถน าผลงานบริการวิชาการไป

ใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
1. คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 ผลงำน  
2. คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงำน 
3. คณะครศุำสตร์ 2 ผลงำน 
4. คณะมนุษยศำสตร์ 2 ผลงำน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 ผลงำน 



6. คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 ผลงำน 
7. คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 ผลงำน 
9. มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 ผลงำน 
10.งำนวิชำศึกษำทั่วไป 2 ผลงำน 
   รวม 20 ผลงำน 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.6 จ านวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

นิยามศัพท ์
●  งำนวิจัย หมำยถึง กระบวนกำรที่มีระเบียบแบบแผนในกำรค้นหำค ำตอบของปัญหำ หรือ กำรเสำะแสวงหำควำมรู้ใหม่ ตลอดจนถึงกำร

ประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่ำนกระบวนกำรศึกษำ ค้นคว้ำหรือทดลอง วิเครำะห์และตีควำมข้อมูลตลอดจนสรุปอย่ำงเป็นระบบ  
●  งำนสร้ำงสรรค์ หมำยถึง ผลงำนศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะประเภทต่ำงๆ  ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น

ระบบท่ีเหมำะสมตำมประเภทต่ำงๆ ที่มีควำมเป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสมตำมประเภทของงำนศิลปะซึ่งมีแนวทำงกำรทดลองหรือกำรพัฒนำจำก
แนวคิดสร้ำงสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่ำทำงสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับใ นวงชำชีพตำมกำรจัดกลุ่มศิลปะของ
อำเซียน งำนสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงำนด้ำนจิตรกรรม ประติมำกรรม ภำพพิมพ์ ภำพถ่ำย ภำพยนตร์ สื่อประสม สถำปัตยกรรมและ
งำนออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะกำรแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยำงคศิลป์ นำฏศิลป์ รวมทั้งกำรแสดงรูปแบบต่ำงๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่ำงๆ    

●  ผลงำนที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. ก ำหนด หมำยถึง โครงกำร ผลงำนสร้ำงสรรค์ ท่ีมีควำม
เป็นนวัตกรรม โดยมีกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบที่เหมำะสม โดยมีกำรน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

●  ผลงำนที่ได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติ หมำยถึง มีคณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองไม่ต่ ำกว่ำ 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน ท้ังต้องมีคณะกรรมกำรจำกภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย โดยมีหน่วยงำนท่ีร่วมน ำเสนอผลงำนไม่น้อยกว่ำ 5 หน่วยงำน 

●  ผลงำนท่ีได้รับรำงวัลหรือกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ หมำยถึง มีกำรเผยแพร่ผลงำนท่ีเปิดกว้ำงส ำหรับทุกประเทศ (อย่ำงน้อย 5 ประเทศ
ที่ไม่อยู่ในกลุ่มอำเซียน) 

ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 2 รำงวัล 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 2 รำงวัล 
3.คณะครุศำสตร์ 2 รำงวัล 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 2 รำงวัล 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 2 รำงวัล 



6.คณะวิทยำกำรจัดกำร 2 รำงวัล 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 2 รำงวัล 
8.วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 2 รำงวัล 
9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 รำงวัล  
10. งำนวิชำศึกษำทั่วไป 2 รำงวัล 
     รวม 20 รำงวัล 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.7 จ านวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมาย  
  1. คณะครุศำสตร์ 70 ผลงำน  
  2. โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  70 ผลงำน 
      รวม 140 ผลงำน 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรน้อมน ำหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงมำ
ใช้ในกำรขับเคลื่อน
มหำวิทยำลยั 
 
 
 

ระดับ  
5 
 

ระดับ 3 
 
 

ระดับควำมส ำเร็จของกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยอยู่ที่ระดับ............ คือ 
ระดับ 1  มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัยมีกำรมอบหมำยผูร้ับผดิชอบในกำรก ำหนดและ
ผลักดันนโยบำย สู่กำรปฏิบัติงำนจนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้ำงขวำงตำม
สภำพของมหำวิทยำลัย (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
............คณะมีกำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ โดยมีกำรน ำแนวคิดมำเผยให้ให้แก่บุคลำกรทั้งสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนได้
ทรำบแนวทำงปรัชญำมีกำรแต่งตัง้คณะกรรรมกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน และมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำที่สอดคล้องกับนโยบำยของคณะ  
ระดับ 2  มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลีย่นแปลงในทำงที่ดี คุณภำพสูงข้ึน สำมำรถลดข้อผดิพลำดในกำรบริหำรงำน ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนให้มีควำมรวดเร็วข้ึน (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
.............คณะมีแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรปฏิบัติงำนท่ีลดขั้นตอนกำรผิดพลำดและมีคุณภำพในกำรปฏิบัติงำนท่ีดียิ่งขึ้น
...............................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................ 
ระดับ 3  บุคลำกรและนักศึกษำมอีุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งถูกต้องและมีกำรประเมินคุม้ทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำร แกไ้ข 
ปรับปรุง พัฒนำวิธีกำรจัดกำรทรพัยำกรและเสริมสร้ำงอุปนิสยัที่ดีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
..........บุคลำกรและนักศึกษำมีวิธีกำรในกำรวำงแผนกำรจัดสรรทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร รวมถึงกำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
...............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4  มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอำจำรย์บุคลำกรหรือนักศึกษำท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนอำจำรย์ บุคลำกรหรอืนักศึกษำส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตำม (อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5  มหำวิทยำลัยได้รับควำมช่ืนชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับประกำศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในกำรปฏิบัตติำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง(อธิบำยรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร) 
...............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
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3.2 จ ำนวนชุมชนที่มี
ศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง  
 

2 
ชุมชน 

8 
ชุมชน 

จ ำนวน 8 ชุมชน อยุ่ระหว่ำงด ำเนนิกำร 
 
1. ช่ือชุมชนโรงเรียนวัดคุณหญิงสม้จีน   ต ำบล/อ ำเภอ/จังหวัด คลองหลวง ปทุมธำนี 
(อธิบำยรำยละเอียดในศักยภำพในกำรจัดกำรตนเองของชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน) 
กิจกรรม “พี่สอนน้องทบทวนควำมรู้คณิตศำสตร์ก่อนสอบ O-NET” เป็นกิจกรรมที่จดัขึ้นเพื่อให้นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 จำก
โรงเรียนวดัคณุหญิงสม้จีน จ ำนวน 58 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรสอบ O-NET วิชำคณติศำสตรม์ำกข้ึน โดยนักเรยีนผู้เข้ำรับกำรอบรม
ได้รับควำมรูค้รอบคลุมสำระกำรเรียนรู้ทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ จ ำนวนและกำรด ำเนินกำร กำรวัด เรขำคณติ พีชคณิต และกำรวิเครำะห์ข้อมลูและ
ควำมน่ำจะเป็น รวมถึงเป็นกิจกรรมท่ีพัฒนำอัตลักษณ์ของนักศึกษำหลักสตูรคณิตศำสตร์ประยุกต์ใหม้จีิตอำสำพัฒนำท้องถิ่น ซึ่งอำจำรย์
ผู้สอนได้น ำกิจกรรมบริกำรวิชำกำรนี้มำบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำพีชคณิตเชิงเส้น ในหัวข้อระบบสมกำรเชิงเส้นด้วย 
2. ช่ือชุมชน กิจกรรมยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 1 มหำวิทยำลัย ต ำบลบำงพลี 
อ ำเภอบำงไทร จังหวัดพระนครศรอียุธยำ 
3. ช่ือชุมชนกิจกรรมยกระดับขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบรูณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลบ้ำนเกำะ อ ำเภอบำงไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  
4. ช่ือชุมชนกิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลกกแก้วบรูพำ อ ำเภอบำงไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
5. ช่ือชุมชนกิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลสวนพริกไทย อ ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี  
6. ช่ือชุมชนกิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลคูขวำง อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำน ี
7. ช่ือชุมชนกิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลตำพระยำ อ ำเภอตำพระยำ จังหวัดสระแก้ว 
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8. ช่ือชุมชนกิจกรรมขับเคลื่อนโครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยต ำบลสร้ำงรำกแก้วให้ประเทศแบบบูรณำกำร 1 ต ำบล 1 
มหำวิทยำลยั ต ำบลตำหลังใน อ ำเภอวังน้ ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.1 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท ์
กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลยั หมำยถึง กำรน ำเอำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีงมำปรับใช้ในกำรบริหำร

สถำนศึกษำตำมบริบทและศักยภำพของสถำนศึกษำโดยค ำนึงถึงควำมพอเพียง พอประมำณ มีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจำก
กำรเปลีย่นแปลงท้ังภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ ต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบและควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ด ำเนินกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมี           3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมำณ ควำมมีเหตุผล ระบบภูมิคุม้กันตัวท่ีดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คณุธรรมและควำมรู ้

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1  มีกำรมอบนโยบำยในกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในมหำวิทยำลัยมีกำรมอบหมำยผูร้ับผดิชอบในกำรก ำหนดและผลักดันนโยบำย สู่กำรปฏิบัติงำน

จนเกิดกระบวนกำรวำงแผนงำนของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้ำงขวำงตำมสภำพของมหำวิทยำลยั 
ระดับ 2  มหำวิทยำลัยพร้อมรับกำรเปลีย่นแปลงในทำงที่ดี คุณภำพสูงข้ึน สำมำรถลดข้อผดิพลำดในกำรบริหำรงำน ลดขั้นตอนกำรปฏบิัติงำนให้มีควำมรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลำกรและนักศึกษำมอีุปนิสัยในกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งถูกต้องและมีกำรประเมินคุม้ทุนจำกกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อกำร แกไ้ข ปรับปรุง พัฒนำวิธีกำรจัดกำร

ทรัพยำกรและเสริมสรำ้งอุปนิสัยทีด่ีในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงต่อเนื่อง 
ระดับ 4  มีกำรก ำหนดหรือประกำศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอำจำรย์บุคลำกรหรือนักศึกษำที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จนอำจำรย์ บุคลำกร

หรือนักศึกษำส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัตติำม 
ระดับ 5  มหำวิทยำลัยได้รับควำมช่ืนชมอย่ำงกว้ำงขวำงและได้รับประกำศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในกำรปฏิบัตติำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.2 จ านวนชุมชนทีม่ีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง หมำยถึง ชุมชนบริหำรจัดกำรทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยำกร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหำ และ พฒันำชุมชนตนเองไปสู่เปำ้หมำยอย่ำง

ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตส ำนึกสำธำรณะ รู้เป้ำหมำย เช่ือมั่นวิถีและพลังชุมชน มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรชุมชนและจัดกำรควำมสัมพันธ์กับภำคี ใช้แผนกำรจัดกำรควำมรู้ และทุน
ชุมชนแก้ไขปัญหำ และพัฒนำตนเองทุกด้ำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อกำรเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้ำงและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

มีฐำนข้อมูลของพื้นที่บริกำร  หมำยควำมถึง ฐำนข้อมูลสำรสนเทศระดับหมู่บ้ำนในพื้นที่บริกำรของมหำวิทยำลัยด้ำนเศรษฐกิจ      ด้ำนสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม และดำ้น
กำรศึกษำประกอบด้วยข้อมลูทั่วไป สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรศักยภำพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ท้ังที่เป็นข้อมูลปฐมภมูิและข้อมูลทตุิยภมูิ โดยจ ำแนกตำมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำครบ
คลุมครบ 4 ด้ำน โดยระบบและกำรจัดกำร ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู กำรวิเครำะห์ประมวลผล กำรรำยงำนและกำรน ำเสนอข้อมูล ท้ังในรูปแบบวิเครำะห์ น ำเสนอในเชิงสำรสนเทศ 
Info graphics ได้อย่ำงถูกต้อง เขำ้ใจง่ำย สะดวกและรวดเร็ว 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.7 จ านวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการน านวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 



นิยามศัพท ์
โรงเรียนในท้องถิ่น หมำยถึง โรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี และจงัหวัดสระแก้ว 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสำนและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำตหิรือนำนำชำต ิ

1 
ผลงำน 

1 
 ผลงำน 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ ในระดับชำติหรือนำนำชำติจ ำนวน 1 ..ผลงำน 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป สถานที่เผยแพร่  ผู้จัดและผู้เข้าร่วม  

1 ผ้ำไทยใส่ได้ทุกวันไม่มเีบื่อ 
Everry Day Every Wear 
โครงกำร CDD Young 
desingner contest 

นำงสำวว
รินทรำ  แซ่ว่ำง
และนำงสำว
อภิษฏำมั่น
พัฒนำกำร 

ชำติ 17 – 27 ธ.ค.2563 กรมกำร
พัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย 

กรมกำรพัฒนำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย 

2      
 

  

 
นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 4.1 จ านวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  1 ผลงำน 
2.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  1 ผลงำน 
3.คณะครุศำสตร์    1 ผลงำน 
4.คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 1 ผลงำน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  1 ผลงำน 
6. คณะวิทยำกำรจัดกำร   1 ผลงำน 
7.คณะสำธำรณสุขศำสตร์   1 ผลงำน 
8. วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร  1 ผลงำน 



9.มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 1 ผลงำน 
10.งำนวิชำกำรศึกษำท่ัวไป   1 ผลงำน 
11. กองพัฒนำนักศึกษำ   5 ผลงำน 

รวม 15 ผลงำน 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
39.36 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 94  คน มี
คณำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก จ ำนวน  37 คน  เมื่อค ำนวณตำมสูตร พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก 
เท่ำกับร้อยละ 39.36 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่
ส ำเรจ็กำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่ส ำเร็จ กำรศึกษำ
ในระดับปรญิญำเอกท่ี
ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิ
จำก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
5.41 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 94 คน มี
คณำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก จ ำนวน  37 คน  มีจ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ จ ำนวน 2 คน เมื่อค ำนวณ
ตำมสตูร พบว่ำค่ำร้อยละของ  อำจำรย์ทั้งหมดทีส่ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. ต่อจ ำนวนอำจำรย์
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศเท่ำกับ   ร้อยละ 5.41 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำ
สถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
100 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ขอ
ต ำแหน่งวิชำกำร   ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด จ ำนวน 28 คน มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำนวน 36 คน  เมื่อค ำนวณตำมสูตร
พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับร้อยละ 100 

5.5 ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนบัสนุนที่เข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำร
ประเมิน 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
83.33 

ปีงบประมำณ 2564 บุคลำกรจ ำนวน 23 คนและผู้น ำจ ำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 24 คน ที่ได้รับกำรพัฒนำและผ่ำนผลกำรประเมนิ
หลักสตูรตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
มีหลักสูตรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 1 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ช่ือหลักสูตร สนับสนุนให้บุคลำกรวิเครำะห์ค่ำงำนและท ำผลงำนเสนอเข้ำสูต่ ำแหน่งช ำนำญกำร วันท่ีด ำเนินกำร 11 พ.ย.63 สถำนท่ีจดั
ห้องประชุมกำรเวก ผู้เข้ำร่วม 20 คน ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 20 คน  
2. ช่ือหลักสูตร.............................วันท่ีด ำเนินกำร........................สถำนท่ีจัด.......................ผูเ้ข้ำร่วม................คน ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน..........คน 
3. ช่ือหลักสูตร.............................วันท่ีด ำเนินกำร........................สถำนท่ีจัด.......................ผูเ้ข้ำร่วม................คน ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน..........คน 

5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลกำรประเมินกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร ตำม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มำก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
6.67  

มีหลักสูตรทั้งหมด 15 หลักสตูรที่ได้รับกำรประเมินกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร มีหลักสูตรที่อยำในเกณฑ์ระดับดีมำก 
จ ำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 6.67 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

5.8 ค่ำคะแนนกำรกำร
ประเมินตำมเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

200 
คะแนน 

…… 
คะแนน 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จาก ก.พ. 

เกณฑ์การค านวณ   
 
 

 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบนัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่เขา้สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑก์ารประเมิน  
เกณฑ์การค านวณ 

 
 
 

 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
x 100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยทั้งหมด 

จ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ 
x 100 

จ ำนวนอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกทั้งหมด 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมหำวิทยำลัยที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  
x 100 จ ำนวนอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรที ่กพอ.ก ำหนด 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนที่เข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 จ ำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมินทั้งหมด 



ค าอธิบายตัวชี้วัด 
สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร (Workforce Environment) หมำยถึงกำรบริหำรขีดควำมสำมำรถ และอัตรำก ำลังเพื่อให้งำนของสถำบัน บรรลุผลส ำเร็จ กำรด ำเนินกำร

ของสถำบันเพื่อรักษำบรรยำกำศในกำรท ำงำนเพื่อให้เกื้อหนุน และมีควำมมั่นคงต่อกำรท ำงำน 
ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลัง หมำยถึง  

1. ขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลัง กำรประเมินควำมต้องกำร ด้ำนขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร และอัตรำก ำลัง โดยมหำวิทยำลัยมีวิธีกำรประเมินควำม
ต้องกำรด้ำนทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องกำรมีกำรรับรองและระดับก ำลังคนท่ีต้องกำร  

2. บุคลำกรใหม่  มหำวิทยำลัยมีวิธีกำรสรรหำ ว่ำจ้ำง บรรจุ และรักษำบุคลำกรใหม่ไว้ บุคลำกรเป็นตัวสะท้อนควำมให้เห็นถึงควำมหลำกหลำย ทำงควำมคิด 
วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถำบันจ้ำงและของผู้เรียน  

3. กำรท ำงำนให้บรรลุผล กำรจดัระบบและบริหำรบุคลำกร เพื่อ 
 ท ำให้งำนของสถำบันประสบควำมส ำเร็จ 
 ใช้ประโยชน์จำกสมรรถนะหลักของสถำบันอย่ำงเต็มที่  
 ส่งเสริมสนับสนุนกำรมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และกำรเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ให้มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีกว่ำควำมคำดหมำย  

4. กำรจัดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนบุคลำกร มีกำรพัฒนำกำรเรียนบุคลำกรให้พร้อมต่อควำมต้องกำรด้ำนขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังท่ีก ำลังเปลี่ยนไป โดย
มีวิธีกำร 

 กำรบริหำรบุคลำกร ควำมต้องกำรบุคลำกร และควำมต้องกำรของสถำบัน เพื่อให้มั่นใจว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำร
ลดจ ำนวนของบุคลำกร และเพื่อลดผลกระทบหำกจ ำเป็น 

 กำรเตรียมพร้อมและบริหำรช่วงที่มีกำรเพิ่มของบุคลำกร  
 กำรเตรียมบุคลำกรเพื่อรับกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงสถำบันและระบบหำกจ ำเป็น  

บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภำพแวดล้อมของที่ท ำงำน  มหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำสถำนที่ท ำงำนมีสุขภำวะ ควำมปลอดภัย และ          มีควำมสะดวกใ นกำร

ท ำงำนของบุคลำกร มีตัววัดและเป้ำประสงค์ในกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมดังกล่ำว  
2. สิทธิประโยชน์และนโยบำยด้ำนบุคลำกร สนับสนุนบุคลำกรโดยให้บริกำร สิทธิประโยชน์ และมีนโยบำยให้เหมำะสม                    ตำมควำมต้องกำรของบุคลำกร

ที่มีควำมหลำกหลำยและควำมแตกต่ำงของกลุ่มและประเภทของบุคลำกร บุคลำกรได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีส ำคัญ 
 
 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 



นิยามศัพท ์
TQR หมำยถึง กำรประเมินคณุภำพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเ่ป็นหลักสตูรที่มีคณุภำพมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอดุมศึกษำแห่งชำติ (TQR : Thai 

Qualification Register)  
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
นิยามศัพท ์
ควำมผูกพันของบุคลำกร หมำยถึง ระดับควำมสำมำรถมุ่งมั่นของบุคลำกรทั้งในด้ำนจิตใจและสติปญัญำ เพื่อให้งำนบรรลุพันธกิจและวิสยัทัศน์ของมหำวิทยำลัย กำรสร้ำง

ควำมผูกพันกับบุคลำกร เพื่อให้เกดิสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเพื่อก่อให้เกิดผลงำนท่ีโดดเด่น วิธีกำรที่สถำบันใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้น ำเพื่อให้เกดิผลกำร
ด ำเนินกำรทีโ่ดดเด่น รวมถึงวิธีกำรที่มหำวิทยำลัยท ำให้บุคลำกรมสีว่นร่วมอย่ำงทุ่มเทในกำรปรับปรุงและสร้ำงนวัตกรรม 
 ควำมผูกพันของบุคลำกรและผลกำรปฏิบัติกำร  

1. วัฒนธรรมองค์กร  กำรเสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองค์กำรที่มลีักษณะกำรสื่อสำรที่เปิดกว้ำง มีผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นและบุคลำกรมีควำมผูกพันต่อสถำบัน วัฒนธรรม
องค์กำรได้ใช้ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำงควำมคดิ วัฒนธรรมและวิธีคดิของบุคลำกร มหำวิทยำลัยเอื้ออ ำนำจ (empower) ให้กับบุคลำกร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนควำมผูกพันกำรก ำหนดปัจจัยผลักดันส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมผูกพันของบุคลำกร ตำมกลุ่มและประเภทของบุคลำกร  
3. กำรประเมินควำมผูกพัน กำรประเมินท้ังที่เป็นทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำร และตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกร รวมทั้งควำมพึงพอใจ วิธีกำรและ

ตัวช้ีวัดเหล่ำนีม้ีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร ส ำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลำกร  มหำวิทยำลัยอำจใช้ตัวช้ีวัดอื่นๆ เช่น กำรคงอยู่ กำรขำดงำน กำรร้องทุกข์ ควำมปลอดภัย
และผลิตภำพของบุคลำกรเพื่อประเมินและปรับปรุงควำมผูกพันของบุคลำกร 

4. กำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำน สนับสนุนให้เกิดกำรผลกำรด ำเนินกำรที่โดดเด่นและสร้ำงควำมผูกพันกับบุคลำกร ระบบดังกล่ำวได้พิจำรณำถึงกำรบริหำรค่ำตอบแทน 
กำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลำกร ระบบกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

●  กำรกล้ำเสี่ยงในเรื่องที่น่ำลงทุนเพื่อท ำให้เกิดนวัตกรรม  
●  กำรมุ่งเน้นผูเ้รียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น และกำรเรียนของผูเ้รียน  
●  กำรบรรลุแผนปฏิบัติกำรสถำบัน  
●  กำรพัฒนำบุคลำกรและผู้น ำ 

   ระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ สนับสนุนควำมต้องกำรของมหำวิทยำลัย และกำรพัฒนำตำมควำมตอ้งกำรของบุคลำกร ผู้บริหำร และผู้น ำแตล่ะคน ระบบนี้ได้พิจำรณำ
ประเด็นต่ำง ๆ ดังนี้  

●  กำรให้ควำมส ำคัญต่อสมรรถนะหลัก ควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ และกำรบรรลุแผนปฏิบัติกำรทั้งระยะสั้นและระยะยำว  
●  สนับสนุนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร และกำรเปลี่ยนแปลงของมหำวิทยำลยัและสรำ้งนวัตกรรม 
●  สนับสนุนจริยธรรมและกำรด ำเนนิธุรกิจอย่ำงมีจรยิธรรม  
●  ปรับปรุงกำรมุ่งเน้นผู้เรียน และลกูค้ำกลุ่มอื่น  
●  ท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบุคลำกรที่จะลำออกหรือเกษียณอำยุ  



●  ท ำให้มั่นใจว่ำมีกำรผลักดันให้น ำควำมรู้และทักษะใหม่มำใช้ในกำรท ำงำน  
ประสิทธิผลของกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยมีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของระบบกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำสถำบัน ในเรื่อง 

●  หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์ของกำรเรียนรู้กับผลกำรประเมินควำมผูกพันของบุคลำกรและกับผลลัพธ์ที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย 
●  ใช้ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ข้ำงต้นเพื่อช้ีบ่งโอกำสส ำหรับกำรปรับปรุงทั้งในเรื่องควำมผูกพันของบุคลำกรและกำรให้กำรพั ฒนำและกำรเรียนรู้แก่บุคลำกร 

ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน มีกำรจัดกำรควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำนในมหำวิทยำลัย เพื่อให้บรรลุกำรวำงแผน สืบทอดส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรและผู้น ำ 
 
ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ต่ีอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท ์
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  หมำยถึง กลุม่ต่ำงๆ ท่ีไดร้ับผลกระทบ หรืออำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินกำรและควำมส ำเร็จของมหำวิทยำลยั ดังน้ี  
1) นำยจ้ำง 2) บัณฑิต 3) ผู้รับบรกิำรวิชำกำร 4) นักศึกษำ 5) บุคลำกร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่ำ 8) ประชำชน  

   ทุกมิติ หมำยถึง 1.กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  2. กำรบริกำรวิชำกำร 3. กำรวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.กำรบริหำรจัดกำร  
 
ตัวชี้วัดที่  5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นิยามศัพท ์
นักเรียนในท้องถิ่น หมำยถึง นักเรยีนที่ศึกษำอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การค านวณ 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.17 ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่ก าหนด 
นิยามศัพท ์
รำยได้ หมำยถึง รำยได้ที่เกิดจำกบริกำรวิชำกำร กำรวิจัย จำกบริหำรจัดกำรของส ำนักทรัพยส์ินและรำยได้ค่ำเทอมของนักศึกษำ 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.18 อัตราก าไรจากผลการด าเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท ์
ก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน แสดงให้เห็นประสิทธิภำพในกำรขำยของบริษัท ในกำรท ำก ำไร หลังจำกหกัต้นทุนสินค้ำและหักค่ำใช้จ่ำยรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี  
เกณฑ์การค านวณ 

ก ำไรจำกกำรผลกำรด ำเนินงำน X 100 = อัตรำส่วนก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำน (%) 

จ ำนวนนักเรียนที่อำศัยอยู่ในจ.ปทุมธำนีและจ.สระแก้วที่เข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์   x 100 

จ ำนวนนักศึกษำใหม่ทั้งหมดในปีกำรศึกษำนั้น 



ทุนสุทธิ 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  

 เกณฑ์การค านวณ  
 

รำยได้ –รำยจ่ำยของสินค้ำและบรกิำรที่ขำย 
X 100 = อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ROI 

ค่ำใช้จ่ำยของสินค้ำบริกำรที่ขำย 
 
 


