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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  และเมื่อปี
พ.ศ.2513 ได้จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  ตั้ งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2520  หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  ได้รวมหมวดวิชาต่างๆที่มีอยู่เดิมเข้าไว้
ด้วยกัน  ได้แก่ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  หมวดวิชาคณิตศาสตร์  หมวดวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา  หมวดวิชาค
หกรรมศาสตร์  หมวดวิชาหัตถศึกษา และหมวดวิชาเกษตรศาสตร์  โครงสร้างการบริหาร มีหัวหน้าคณะเป็น
หัวหน้าหน่วยงาน ส่วนภายในคณะประกอบด้วยภาควิชาซึ่งบริหารโดยหัวหน้าภาควิชา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 9 
ภาควิชาได้แก่ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  ภาควิชาพลศึกษา  ภาควิชาสุขศึกษา  และภาควิชาอุตสาห กรรม
ศิลป์  คณะวิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีได้จัดการศึกษาโดยผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และปริญญาตรี   
ครุศาสตรบัณฑิต  
 ในปี พ.ศ. 2523  ได้ยกเลิกการผลิตสาขาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  แต่ยังคงจัด
การศึกษาเฉพาะระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงและระดับปริญญาตรี 
 ต่อมาเมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานนาม สถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ ดังนั้นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  จึงใช้นามว่า  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์  และในปี 
พ.ศ. 2538  พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏได้ปรับเปลี่ยนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้บริหารคณะเปลี่ยนจากต าแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเป็นต าแหน่งคณบดี 
            ในปี พ.ศ. 2540  การบริหารงานเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบภาควิชามาเป็นการบริหารแบบโปรแกรม
วิชา  ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พุทธศักราช 2547  โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 เป็นผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี  และในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2548  ได้เปลี่ยนแปลงการบริหารจากโปรแกรมวิชามาเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลักสูตร  
โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและสาขาวิชาเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาภายในหลักสูตรและสาขาวิชา    
จวบจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 

 



3 
 

 
 

1.1   รายช่ือผู้บริหาร 
  ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส           ถกลภักดี           คณบดี 
  อ.มัชฌกานต์           เผ่าสวัสดิ ์           รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  ผศ.ดร.พรรณวิภา          แพงศรี      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการชุมชน  
  อ.ดร.นพรัตน์           ไวโรจนะ           รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย 
  นางกนกพร           สัณห์ฤทัย        หัวหน้าส านักงานคณบดี 
  อ.ไพรินทร์               มีศรี ผู้ช่วยคณบดี 
  อ.ดร.นพมาศ               ประทุมสูตร ผู้ช่วยคณบดี 
  อ.กิตติศักดิ ์                 สิงห์สูงเนิน 
  อ.ดร.วัชราภรณ์            วงศ์สกุลกาญจน์ 
  อ.ดร.จินต์จุฑา              ข าทอง    
  อ.อรวรรณ                   ช านาญพุดซา 

ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี 

  รศ.ดร.ศศมล                ผาสุข  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนา 

  ผศ.เบญจางค์                อัจฉริยะโพธา ประธานหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
  ผศ.จุฑารัตน์                 โพธิ์หลวง ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  อ.ดาวรถา                   วรีะพันธุ์ ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  ผศ.อมีนา                    ฉายสุวรรณ ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผศ.วัฒนา                    อัจฉริยโพธา ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
  ผศ.ดร.ขนิษฐา               ภมรพล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งแวดล้อม 
  ผศ.จุฑารัตน์                 โพธิ์หลวง ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  อ.สุจาริณี                     สังข์วรรณะ ประธานหลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
  ผศ.ดร.ณพัฐอร               บัวฉุน ประธานหลักสูตรเคมี 
  อ.นิติพนธ์                     น้อยเผ่า 
   
  อ.ดร.นพมาศ                ประทุมสูตร 
  อ.ลัดดาวัลย์                  กงพลี 
 
  ผศ.ดร.เยาวภา               แสงพยับ  
  อ.เศรษฐพงศ์                วงษ์อินทร์                                     

ประธานหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและบรรเทา    
สาธารณภัย 
ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ประยุกต์ 
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดืม 
เพ่ือสุขภาพ 
ประธานหลักสูตรมาตรวิทยาอุตสาหกรรม 
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรม 
อฟต์แวร์ 
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1.2  ปรัชญา 
        วิทยาศาสตร์ก้าวล้ า   คุณธรรมเด่น  เน้นการพัฒนา  ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 

1.3  วิสัยทัศน์ 
      มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ  สนองความต้องการของท้องถิ่นและ 
สังคม 

 

1.4  พันธกิจ 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2547 

 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน 
วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 มาตรา 8 ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้ก าหนดภาระหน้าที่ ดังนี้ 
 (1)   แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล 
 (2)   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 (3)   เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น    
ของชาติ 
 (4)   เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 (5)   เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 (6)   ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 (7)   ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 (8)   ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย คณะจึงได้ก าหนดพันธกิจดังนี้ 
 (1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่นอีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
 (2)   ศึกษา วิจัย แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ   ใน
การปฏิบัติภารกิจของคณะเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 (3)   ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน   เรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 (4)  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นของ
ชาติ 
 (5)  ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

 
1.5  ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบุคลากรสายวิชาการ 94 คน ซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ - คน รองศาสตราจารย์ 4 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 33 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 34 คน  
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 

 
ตารางท่ี 1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  จ านวน (คน) ร้อยละ 
คุณวุฒิ 
 ปริญญาตรี 0 0 
 ปริญญาโท 56 59.57 
 ปริญญาเอก 38 40.43 
 รวม               94 100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ 0 0 
 รองศาสตราจารย์ 4 4.26 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 36 38.30 
 อาจารย์ 54 57.45 
 รวม               94 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 1.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ 
 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา  

ต่ ากว่า ปริญญาตรี 10 29.41 
ปริญญาตรี 19 55.88 
ปริญญาโท 5 14.71 
ปริญญาเอก 0 0 
รวม 34 100.00 

สถานภาพ  
ข้าราชการ 1 2.94 
ลูกจ้างประจ า 1 2.94 
พนักงานราชการ 0 0 
พนักงานมหาวิทยาลัย 19 55.88 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 3 8.82 
ลูกจ้างชั่วคราว 10 29.42 
รวม 34 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ในปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และ
ภาคพิเศษในระดับปริญญาตรี 14 หลักสูตร  ใน 14 สาขา  

และมีการสอนในระดับปริญญาโท จ านวน 13 หลักสูตร ใน 13 สาขา และระดับปริญญาเอก 
จ านวน 1 หลักสูตร ใน 1 สาขา  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินภารกิจจ านวน 33,089,940 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
30,379,500 บาท งบประมาณที่เป็นเงินรายได้ จ านวน 2,710,440 บาท ประกอบด้วยข้อมูลชื่อหลักสูตรและ
จ านวนนักศึกษาดังนี ้
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ตารางท่ี 1.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(64) 
ปี 2 

(63) 
ปี 3 

62) 
ปี 4 

(61) 
ตกค้าง รวม

ทั้งหมด 

สาขาวิชาการจดัการสาธารณภัย 5 0 0 0 0 5 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 0 3 5 0 0 8 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 18 9 20 9 33 89 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 25 27 18 27 21 118 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 0 0 0 4 1 5 
2สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            11 18 30 20 2 81 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  0 0 0 4 4 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 15 21 36 32 8 112 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 9 10 0 10 1 30 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต ์ 0 0 0 2 0 2 
สาขาวิชาเคม ี 0 0 0 1 0 1 
สาขาวิชาการจดัการภยัพิบัติและ 

บรรเทาสาธารณภยั /การจัดการสาธารณภัย 
0 4 0 6 4 14 

นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร ์ 9 13 19 8 0 49 
นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 11 11 16 0 0 38 

รวม 103 116 144 119 74 556 

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(64) 
ปี 2 
(63) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

ไม่มี     
รวม     

  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ (จันทร์-อาทิตย์) 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ปี 3 
(62) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

วิทยาศาสตรศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 0 2 0 0 2 
รวม 0 2 0 0 2 

 

  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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   ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ปี 3 
(62) 

ปี 4 
(61) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 0 11 8 9 48 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย            18 7 0 0 0 25 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 11 15 0 9 7 42 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและระบบซอร์ฟแวร์ 0 5 0 0 0 5 
สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 8 0 0 0 0 8 
สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบ
คุณภาพ 

0 5 0 0 0 5 

นวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 6 0 0 0 0 6 
รวม 63 32 11 17 16 139 

 
  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
           ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

ไม่มี     
รวม     

   ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
           ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(64) 

ปี 2 
(63) 

ปี 3 
(62) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

วิทยาศาสตรศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 0 1 0 4 5 
รวม 0 1 0 4 5 

   
 ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินภารกิจ

จ านวน 33,089,940 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 30,379,500 บาท งบประมาณท่ีเป็นเงิน
รายได้ จ านวน 2,710,440 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภทงบประมาณ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.4 ข้อมูลงบประมาณท่ีจัดสรรเพื่อการด าเนินการตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 
จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบประมาณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
งบประมาณแผ่นดิน 6,275,668.40 28,779,500 + ร้อยละ 

100 
งบประมาณรายได้ 4,558,600.00 2,710,440 - ร้อยละ 40.54 

รวมทั้งสิ้น 10,834,268.40 31,489,940 + ร้อยละ 100 

งบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์ 
งบประมาณแผ่นดิน  1,500,000 1,600,000 + ร้อยละ 6.67 

งบประมาณรายได้ 1,200,000 - - 
รวมทั้งสิ้น 2,700,000 1,600,000 - ร้อยละ40.74 

 
 

 

งบประมาณ 
จ าแนกตามผลผลิต  

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

12,383,880 28,144,290 + ร้อยละ 100 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  90,200 - - 

 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  54,000 32,170 -ร้อยละ 40.43 

 บริการวิชาการ 69,320 120,480 + ร้อยละ 100 

 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 

249,035 4,793,000 + ร้อยละ 100 

รวมทั้งสิ้น 12,846,435 33,089,940 + ร้อยละ 100 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบด าเนินงาน     
 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  4,523,600 2,680,440 - ร้อยละ 40.75 

 ค่าสาธารณูปโภค  30,000 30,000 คงเดิม 
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งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
เพิ่ม/ลด 
ร้อยละ 

งบอุดหนุน    
 เงินอุดหนุน ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 2,205,235 8,287,300 + ร้อยละ 100 

งบลงทุน     
 ค่าครุภัณฑ์  4,987,600 21,574,200 + ร้อยละ 100 
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บทที่ 2 

ผลการด าเนินงาน 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564) แยกตามประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 นโยบาย โดยมีผลงานตามนโยบายแสดงดังตอนที่ 
1 และสรุปคะแนนตัวชี้วัดดังแสดงในตอนที่ 2 

 
ตอนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น  94  คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 39 คน คิดเป็นร้อยละ  41.49 เท่ากับค่าคะแนน  5 
ตารางท่ี 2.1 อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชุมชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด 

รายช่ืออาจารย์นักพัฒนา 

1 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก  

ต.ค.63-ก.ย.64 ต าบลหน้าไม้  อ าเภอ
ลาดหลุมแกว้ 

 

1.อาจารยว์ัชราภรณ์  วงศ์สกุลกาญจน์ 
2. อาจารย์อรวรรณ ช านาญพุดซา 
3.อาจารย์ขวัญแข  สงัดวงศ์  
4. อาจารย์พชรกมล  กลั่นบุศย ์  

2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

ม.ค.64- ปัจจุบัน สวนพริกไทย 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 

5. อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์  
6. อาจารย์กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน  
7. อาจารย์ ดร.อมตา  อุตมะ  
8. อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ  รัตนทรงธรรม 

3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต าบลคูขวาง  อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว 

9. ผศ.เบญจางค์  อัจฉริยะโพธา  
10. ผศ.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา  
11.. อาจารย์สุจาริณี  สังขวรรณะ  
12.. อาจารย์พัชรลักษณ์  วัฒนไชย 

4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต า บ ลก ก แก้ ว บู รพ า  
อ าเภอบางไทร 

13. อาจารยว์ิศรุต  ขวัญคุ้ม  
14.อาจารย์ณัฐรดี  อนพุงค์  
15.. อาจารย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส 
16.ผศ.ไพรินทร์  มีศรี  

5 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต าบลบางพลี  อ าเภอ
บางไทร 

17. ผศ.ดร.ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์  
18. อาจารย์สมคิด  ตันเก็ง  
19.. อาจารย์ศิรภัสสร  พันธะสา  
20.. ผศ.ดร.รัตถชล  อ่างมณี  

6 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอ
บางไทร 

21.. ผศ.ดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ ์  
22.. อาจารย์ดาวรถา  วีระพันธ์  
23.. อาจารยจ์ุรีมาศ  ดีอ ามาตย์  
24. อาจารย์ฐิติมา  เกษาหอม 

7 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต าบลตาพระยา  อ าเภอ
ตาพระยา 

25. ผศ. ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ ์  
26. ผศ. ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน 
27. ผศ. ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา  
28. อาจารย์วีระศักดิ์  ศรีลารัตน์ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี ด าเนินการ ชื่อชุมชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวดั 

รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

8 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ 

ม.ค.64- ปัจจุบัน ต าบลตาหลังใน  
อ าเภอวังน้ าเย็น 

 

29. อาจารยป์ัทมาภรณ์  เจริญนนท ์
30. อาจารย์นันทภิา  แก้วลีลาวรรณ 
31. อาจารย์ศกุนตาล์  มานะกล้า  
32. อาจารย์จุฑาวรรณ  นวลจันทร์
คง  

9 DISE สู่ชุมชน สิงหาคม 2564 ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 
รังสิต คลอง 10/1 เฟส 
1 - 2 อ.ธัญบุรี จ.
ปทุมธาน ี

33.อาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร ์
34.อาจารย์อุทยั ส ารวมจิตร ์
.อาจารยป์ัณณรัตน์ วงศ์พัฒนา 
นิภาส (ชื่อซ้ า) 

10 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น   

มีนาคม-สิงหาคม 2564 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เทศบาลต าบลบางหลวง 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ี

อาจารย์จุรีมาศ ดีอ ามาตย์ (ชื่อซ้ า) 
 

11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น  (ผลิตภัณฑ์กระเป๋าสาน
พาสติก) 

มีนาคม-สิงหาคม 2564 เยาลักษณ์กระเปา๋พา
สติก ต.ตาหลังใน อ.วัง
น้ าเย็น จ.สระแก้ว 

35...อ.ชุมพล จัทร์ฉลอง 
 

14 สูงวัย ยังแจ๋ว ดว้ยโภชนาการ 9 ธ.ค. 63 เทศบาลต าบลพระ
อินทราชา ต าบลพระ
อินทราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

36.อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง 
อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกลา้(ชื่อซ้ า) 
อาจารย์ปัทมาภรณ์ เจริญนนท ์
อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ 
37.อาจารย์สัจนา พัฒนาศักดิ ์
อาจารย์นันทิภา แก้วลี ลาวรรณ 

15 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 

ม.ค.-ก.ย.64 ต าบลท่าเกษม อ าเภอ
เมือง จังหวัดสระแกว้ 

38.รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 
39.อาจารย์จิตติมา  กอหรั่งกูล 
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ตัวช้ีวัด 1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  
ต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 695 คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 96 คน คิดเป็นร้อยละ  13.81 เท่ากับค่าคะแนน 1 
ตารางท่ี 2.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
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 าให้เกิด
การพัมนาทักษะ
ในการ
เสริมสร้างอาชีพ
ใหม่ในชุมชน 
4 จัดท าข้อมูล
ขนาดใหญ่ของ
ชุมชน 
 

 การส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และ
การให้องค์ความรู้
ให้กับชุมชนต าบล
คูขวาง 

ต าบลคูขวาง 
อ าเภอลาด
หลุมแก้ว 
จังหวัด
ปทุมธานี 

มิถุนายน - 
ธันวาคม 
2564 

1.น.ส.ขวัญทิพย์ 
นาควิจิตร   2.น.ส.จิ
ราภรณ์ พลอย
สมบูรณ์ 
3.น.ส.ปารีณา ศรี
บุดดา 
4.น.ส.สมพร มูล
จันทร์  
5.น.ส.สุทธิชา โพธิ์
แสง 

คหกรรม 
ศาสตร์ 

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 มหาวิทยาลัย 
ต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอบางไทร 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา      

1.เพิ่มรายได้ให้
กลุ่มเป้าหมาย 
รายต าบลใน    
จังหวัดปทุมธานี 
2.ท าให้เกิดการ  
จ้างงาน 
3.ท าให้เกิด
การพัมนาทักษะ
ในการ
เสริมสร้างอาชีพ
ใหม่ในชุมชน 
4 จัดท าข้อมูล
ขนาดใหญ่ของ
ชุมชน 
 

  ต าบลบ้าน
เกาะ อ าเภอ
บางไทร 
จังหวัด
พระนครศรีอยุ
ธยา 

มิถุนายน - 
ธันวาคม 
2564 

1.น.ส.ฐาปนี ภูมี 
2.น.ส.อารยา  
แอกสา 
3.น.ส.นภารัตน์ 
วิศาพล 
4.น.ส.จิตปราณี เล็ก
ใจซื่อ 
5.น.ส.ธัญลักษณ์ 
เกตุชีพ 
 

คหกรรม
ศาสตร์ 

1.ผศ.ดวงเดือน  
วัฏฏานุรักษ์ 
2.อาจารย์
ดาวรถา วีระพันธ์ 
3.อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย์ 
4.อาจารย์ฐิติมา 
เกษาหอม 
5.อาจารย์
วิษชญะ ศิลาน้อย
(นักพัฒนา) 
6.อาจารย์ชยกร 
สัตย์ซื่อ
(นักพัฒนา) 

3 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  

1)เพื่อบูรณาการ
การท างานร่วม 
กับประกอบการ 
2)เพื่อน าองค์
ความรู้ 
เทคโนโลยี 
ผลงานวิจัยที่มี
อยู่ในสถาบัน
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

มีการพัฒนา
องค์ความรู้
เกี่ยวกับ
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 
(การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หรือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิม 
การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 
ตราสินค้า 

เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ่าน
การส่งเสริม 3 
ด้าน 
ประกอบด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ และการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาด  

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเทศบาล
ต าบลบาง
หลวง อ าเภอ
เมือง 
จังหวัด
ปทุมธานี 

มีนาคม-
สิงหาคม 
2564 

1.น.ส.อภิษฏา มั่น
พัฒนาการ 
2.น.ส.วรินทรา แซ่
ว่าง 
3.น.ส.นภารัตน์  
วิศาพล 
 

คหกรรม
ศาสตร์ 

1.อาจารย์จุรีมาศ 
ดีอ ามาตย์  
2.ผศ.กนกนาฏ 
พรหมนคร 
3.อาจารย์
จุฑามาศ เถียร
เวช 
4.อาจารย์ดร.
ณัตตยา เอี่ยมคง 
5.อาจารย์ดร.ไตร
มาศ พูลผล (ผู้
ประสานงาน) 
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3)เพื่อยกระดับ
รายได้ครัวเรือน 

รวมถึงเรื่องเล่า
เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์)  

4 โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถ่ิน  

1.เพิ่มรายได้ให้
กลุ่มเป้าหมาย 
รายต าบลใน    
จังหวัดปทุมธานี 
2.ท าให้เกิดการ  
จ้างงาน 
3.ท าให้เกิด
การพัมนาทักษะ
ในการ
เสริมสร้างอาชีพ
ใหม่ในชุมชน 
4 จัดท าข้อมูล
ขนาดใหญ่ของ
ชุมชน 
 

มี  เพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ่าน
การส่งเสริม 3 
ด้าน 
ประกอบด้วยการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ และการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการตลาด 

ชมรมอาหาร
แปรรูป by 
ชายขอบ 
โรงเรียนคลอง
น  าใสวิทยาคาร 
อ.อรัญ
ประเทศ จ.
สระแก้ว 

คหกรรม
ศาสตร์ 

1.น.ส.กัณฑิม ศรี
บุรินทร์      
2.น.ส.คณิตฐา ศรี
ปัญญา 
3.น.ส.ณัฐนิชา 
หมื่นโธสง 

คหกรรม
ศาสตร์ 

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
ประยุกต์ใช้
ความรู้ 
จากการเรียนใน
การจัดกิจกรรม 
“สูงวัย 
ยังแจ๋ว ด้วย
โภชนาการ” 

 - 
 

เทศบาลต าบล
พระอินทราชา 
ต าบลพระ
อินทราชา 
จังหวัดพระ
นครศร ี
อยุธยา 

9 ธันวาคม 
2563 

1. น.ส.ฐิติมา สี
เขียว 

2. น.ส.จุฑามาส มี
บุญ 

3. น.ส.กนกพร พุ่ม
เพ็ชร 

4. น.ส.ศศิธร ปา
ประกอบ 

5.น.ส.สิริรัตน์ แก้ว
วิเศษ 
6.น.ส.วสายชล สีดี 
7.น.ส.สิรินยา ดีเดิน 
8.น.ส.เกศรา แก้วดี 
9.น.ส.ณัฐกาญจน์ 
ปะมาถา 
10.น.ส.กนกวรรณ 
ศรีเดช 

โภชนาการ
และการ
ก าหนด
อาหาร 

อาจารย์จุฑา
วรรณ นวลจันทร์
คง 
อาจารย์ปัทมา
ภรณ์ เจริญนนท์ 
อาจารย์สุจาริณี 
สังข์วรรณะ 
อาจารย์ศกุนตาล์ 
มานะกล้า 
อาจารย์สัจนา 
พัฒนาศักด์ิ 
อาจารย์นันทิภา 
แก้วลี ลาวรรณ 

6 DISE สู่ชุมชน เพื่อส ารวจ
ปัญหาและความ
ต้องการด้าน
นวัตกรรมดิจิทัล
และซอฟต์แวร์
ในชุมชนบ้าน
เอื ออาทร รังสิต 
คลอง 10/1 เฟส 
1 - 2 

ได้ผลลัพธ์ คือ 
ปัญหาและ
ความต้องการ
ทางด้าน
นวัตกรรม
ดิจิทัลและ
ซอฟต์แวร์ของ
ชุมชน 

น าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ปัญหา
และความ
ต้องการเพื่อ
จัดท านวัตกรรม
ดิจิทัลและ
ซอฟต์แวร์เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าว 
 

ชุมชนบ้านเอื อ
อาทร รังสิต 
คลอง 10/1 
เฟส 1 - 2 อ.
ธัญบุรี จ.
ปทุมธานี 

21 สิงหาคม 
2564 

1. น.ส.กัญญาภัค จิ
นตกสิกรรม 
2. น.ส.ณัฐวดี สุ
ธงษา 
3. น.ส.ปนัดดา รู้สม
กาย 
4. น.ส.ธิดาภรณ์ 
อ่อนสี 
5. น.ส.กรรณิกา ลา
วะกุล 
6. นายบุญญาฤทธิ์ 
แตงเทศ 
7. นายสิทธิพร แสง
สวย 
8. นายพิทักษ์ เชียว
ชาญ 

นวัตกรรม
ดิจิทัลและ
วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ 

อาจารย์เศรษฐ
พงศ์ วงษ์อินทร์ 
อาจารย์อุทัย 
ส ารวมจิตร์ 
อาจารย์ปัณณ
รัตน์ วงศ์พัฒนานิ
ภาส 
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9. นายอัครวิทย์ 
อัครฐิติสิน 
10. น.ส.ปภัสวรรณ 
มั่นใจ 

7 พลังวิทย์พลิกน  าใส
ใส่ใจชุมชน 

เพื่อปรับปรุงน้ า
ผิวดินให้เป็นน้ า
ด่ืมน้ าใช้คุณภาพ
ดีและปลอดภัย
ต่อผู้อุปโภค
บริโภคในระดับ
ครัวเรือนด้วย
การกรองอย่าง
ง่ายร่วมกับ
ความร้อนจาก
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ได้รับการ
คัดเลือกทีม
เยาวชนเข้า
ร่วมโครงการ
ค่ายเยาวชนรู้
งานสืบสาน
พระราชด าริ 
(RDPB 
Camp) รุ่นที่ 
11 

1. น้ าด่ืมน้ าใช้มี
คุณภาพดี สะอาด
และปลอดภัยใน
ระดับครัวเรือน 
2. เครื่องต้นแบบ
ระบบปรับปรุงน้ า 
3. ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนส าหรับ
ซื้อน้ าด่ืมใช้ใน
ครัวเรือน 

ต าลลเมืองไผ่ 
อ าเภออรัญ
ประเทศ 
จังหวัด
สระแก้ว 

2 เดือน 1.น.ส. กมลพร 
คล้ายคลึง 
2. น.ส.ฐาปนี ศรี
อาจ 

วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

ผศ. ดร. ณัฐสิมา  
โทขันธ์ 

8 ข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่ที่งานศึกษาทั่วไป  จ านวน 58 คน 
 

     

 
ตัวช้ีวัด 1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 จ านวน  224 คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 92 คน  51 เรื่องคิดเป็น  
ร้อยละ 41.07 เท่ากับค่าคะแนน  5 
ตารางท่ี 2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป 
เผยแพร่ 

 
หน้าที ่

  1 การส ารวจความคดิเห็นเรื่องชีวิต
วิถีใหม่ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

สุนิทรา ตั้งซ้าย  
เบญจวรรณ ตรีวงษ ์
พัชรินทร์ สุขประเสริฐ 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 32-41 

   2 การพยากรณ์ปรมิาณการปล่อยก๊า
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จาก
ภาคการขนส่งของประเทศไทย 

สุนิทรา ตั้งซ้าย  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 42-51 

   3  การศึกษาพฤติกรรมการขับขี่
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

นพพล เพ็ชรวัฒนา  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 60-66 
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   4 Patterns and antioxidant 
activity of 
chitooligosaccharides 
produced by chitinase 
From Oryza sativa RD.6 

เบญจมาศ พรมนิเลส  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 86-93 

   5 ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบและกิ่ง
ฝางต่อร้อยละการตายของหนอน
กระทู้หอม 

ปุณณานันท์ พันธ์แก่น  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 117-122 

   6 การแยกและคัดเลือกเชื้อ
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เซลลู   
เลสจากฟางหมัก 

สรลัชนา กรไชย  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 170-176 

   7 ฟลาโวนอยด์ การต้านอนุมลู
อิสระและการยับยั้งเช้ือแบคทีเรยี
จากน้ าผึ้งชันโรง 

วัชระ สายทอง  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 177-184 

   8 การประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ าท่วม
ฉับพลันด้วยวิธีดัชนีปัจจยัร่วม 
บริเวณพื้นท่ีลุ่มน้ าปายตอนล่าง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ชาคร เผียะผาบรัตนะ  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 216-226 

   9 การตรวจวดัความเข้มข้นฝุ่น
ละอองในพื้นที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เบญญา ปาลวงค์  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 268-275 

  10 การย่อยสลายบรรจภุณัฑ์ชาน
อ้อยด้วยมูลสัตว ์

วรินทร คงมิยา  
สรัญญา อินทรมานะ 
พัฒนา สินปร ุ

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 276-284 

  11 การพัฒนาผลิตภณัฑส์บู่เหลวจาก
ส่วนผสมของน้ ามันและไขมันร้าน
หมูกระทะ 

สุธิ โลมะบรรณ  
ชุติมา ฉายเนตร 
อาพิศรา ดวงธน ู

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 376-382 

  12 การพัฒนาเครื่องดืม่ส าเร็จรูป
ชนิดผงเพื่อสุขภาพจากกล้วย
หอมทองตกเกรด 

ชลธิชา วันแก้ว  
รัตนาภรณ์ แซ่แต ้
พศิกา แสงท้วม 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 383-391 

  13 ผลของการใช้แป้งถั่วแดงทดแทน
แป้งมันส าปะหลังในผลติภณัฑ์
ข้าวเกรียบชนิดแท่ง 

ศรุดา สุขศภุพงศ์  
น้ าทิพย์ ภูพาดงา 
กมลทิพย์ ภูมิอ่อน 
 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 435-440 

  14 การพัฒนาผลิตภณัฑ์บราวนี่โดย
ใช้ดักแด้ไหมทดแทนแป้งสาล ี

อนันตญา เสือโต  
โสรญา พรหมเรือน 
อรญา แตงรื่น 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 456-463 
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  15 การใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือก
ทดแทนถ่ัวลิสงในผลิตภณัฑ์เนย
ถั่ว 

นนทิชา บันดิษตา  
สุวนันท์ พสุรัตน ์
สุกฤษฎ์ แสงประทีปทว ี

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 487-491 

  16 การศึกษาความสามารถในการดดู
ซับน้ าและการแพรผ่่านไอน้ าของ
แผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพผสม
ระหว่างแป้งมันส าปะหลัง กลีเซ
อรอล และเซลลูโลสทีส่กัดจาก
เปลือกทุเรยีนพันธุ์หมอนทอง 

อธิชา นิค าโม  
นนธิณี ผลาชิด 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 529-536 

  17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เจ็บป่วยจากอาคารของพนักงาน
ส านักงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

สุภิญญา สาลีรอด 
เสาวลักษณ์ บุญจง 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 644-652 

  18 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครยีดจากการทางานของ
พนักงานในสานักงานโรงงานผลติ
เส้นใยสังเคราะห์และเมด็
พลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

กนกกร งามพัด  
ชลธิชา หารอาวุธ 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 695-7.3 

  19 การศึกษาปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์
ต่อสมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงานท่ีทางานในโรงพิมพ์แห่ง
หนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

วิชญาพร สุขคลา้ย  
สุกัญญา เจรญิผล 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 704-713 

  20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดอุบัติเหตุจากการทางานของ
ผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถในเขตพื้นท่ี
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

พิมพ์ชนก คูณค า 
จิตรา พ่วงเปรียง 
อลิชา แก้วพวง 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 741-722 

  21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
สมรรถภาพการไดย้ินของ
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงานปั่น
ด้ายแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วิสุดา อุทา  
วลัยภรณ์ ด้วงพรม  
ณัฐวุฒิ ศิลารักษ์ 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 723-731 

  22 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถภาพการไดย้ินของ
พนักงานแผนกผลติเหล็กแผ่น 

ดวงกมล จงสกลุ  
วิยดา ยอดขุนทด 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 732-739 

  23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการ
ผิดปกติของโครงร่างและ
กล้ามเนื้อจากการปฏิบตัิงานของ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยใน
อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จินดารตัน์ ฤาเดช  
อารีรัตน์ บญุส่ง 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 740-749 
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  24 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
เมื่อยล้าของพนักงานเก็บเงินใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ใน
จังหวัดปทุมธาน ี

บุญญรตัน์ อินทร์ประเคน  
ฤทัย สวัสประภา 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 758-763 

  25 การพัฒนาระบบบริหารร้านขาย
อุปกรณ์การเกษตร กรณีศึกษา
ร้านต้นหวายต้นหว้า 

นฤพนธ์ พรหมศร  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 789-799 

  26 การพัฒนาระบบลงทะเบียน
กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ภคิน กรณ์ธมนต์โภคิน  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 819-830 

  27 การพัฒนาระบบจัดการขายยา
ร้านหมอยาราชพฤกษ์ 

ศุภากร กติกา  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 838-847 

  28 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเรื่องค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมดิจิทัล
กับการท่องจ าแบบปกต ิ

วราภรณ์ สุขสาร  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 911-917 

  29 การพัฒนาต้นแบบระบบขนส่งรถ
ตู้โดยสารสายประจ าจังหวัด 

กฤษฎร สวามีชัย  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 945-953 

  30 การสร้างโมเดลสาหรับแก้ปัญหา
การล าเลียงน้าทางการเกษตรรั่ว
โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตของ
สรรพสิ่ง 

ศตพร ตั้นเหลียง  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 970-976 

  31 การพัฒนาต้นแบบแชทบอทให้
ค าปรึกษาเบื้องต้นส าหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

ธิดาภรณ์ อ่อนสี  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 977-984 

  32 การพัฒนาต้นแบบแชทบอท
ส าหรับให้ค าแนะน าปรึกษา
ผู้สูงอาย ุ

ปนัดดา รูส้มกาย  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 996-1003 

  33 การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่งสาหรับป้องกันการเกิดไฟป่า 

นฤมล จิรมงคลโรจน์  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1029-
1035 

  34 การปรับปรุงเวลาตอบสนองของ
ระบบจัดเก็บข้อมูลจากภาพถ่าย
มาตรวดัระดับน้าโดยใช้ไลน์แอ็ป
พลิเคชัน 

รัตน์สิน สุขมี  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1053-
1058 
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  35 การพัฒนาการ์ตูนแอนเิมชัน 2 
มิติ เพื่อส่งเสริมความรู้ เรื่อง โค
วิด-19 

เบญจรตัน์ เขียวคราม  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1059-
1065 

  36 การพัฒนาระบบการจัดการซื้อ
ขายออนไลน ์

อภิสิทธ์ิ ไทยสมบูรณ ์
ยุวธิดา ไชยปรีชา 
เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ ์
 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1067-
1076 

  37 การพัฒนาระบบการจอง
เครื่องจักรกลการเกษตร 
กรณีศึกษากิจการทรัพยส์มคดิ 

พรทิพย์ วิไลวรรณ  
ตุ๊กตา ลายทอง 
กุลยา เปสูงเนิน 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1077-
1086 

  38 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสา
หรับบันทึกช่ัวโมงเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

นพรัตน์ ประทุมนอก  
ชัยอนันต์ กิจชัยรัตน์  
สราวุธ อุบลหอม 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1111-
1123 

  38 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ 
ส่งเสริมความรู้ เรื่อง ประโยชน์
ของวิตามิน 

กมลวรรณ ณ บางช้าง  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1135-
1141 

  39 การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเรื่อง 
กล้วย ๆ 

ภาคภูมิ ประทุมนอก  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1142-
1149 

  40 การพัฒนาระบบยืม-คืนเล่ม
เอกสารโครงงานพิเศษของ
หลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กายชนก ขายิ่งเกิด  
สิริวัชร จันทรเ์ทศ 
วิษณุ จ าเนียรธรรม 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1150-
1159 

  41 การพัฒนาการ์ตูนแอนเิมชัน 2 
มิติ เรื่อง ไซเบอร์บลูลี ่

ปาฏิพงษ์ ต่ายก้อนทอง  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1161-
1167 

  42 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง
วงจรชีวิตด้วง 

นรวิชญ์ เพ็งศรีทอง  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1168-
1173 

  43 การท่องเที่ยวสวนสตัว์ Happy 
Zoo ด้วยเทคโนโลยีความจริง
เสมือน 

วรายุส เรียงวงษ์ 
สุวรรณา ชมภูพื้น 
นิชดา รอดนิ่ม 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1185-
1193 

  44 การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
การเข้าร่วมกิจกรรมศูนยเ์รียนรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยแอปชีต 
 
 

ตุ๊กตา ลายทอง  
พรทิพย์ วิไลวรรณ 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1194-
1202 
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  45 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
เรียนรูค้าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับเตรยีมสอบ O-Net ใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ศิริลักษณ์ พุฒวันดี  
อรทัย กองใจ 
ฉันทัช ยืนยง 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1240-
1249 

  46 การพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก เรื่อง 
10 วิธีป้องกันโควิด-19 ด้วยฐาน
วิถีชีวิตใหม่ 

จรัญ รามศิริ  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1344-
1353 

  47 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่อง 
แผ่นดินไหว 

พรไพลิน จันทะศิลป์  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1354-
1361 

  48 ระบบการจัดการข้อมูลการเคลม
สินค้า :กรณีศึกษาบริษัท แชมป์
แชนแนล จากัด 

อนุวัฒน์ สุดใจ   งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1362-
1371 

  49 การพัฒนาระบบจัดการการ
ประชุมออนไลน์ กรณศีึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

สิทธิชัย ผิวอ่อน  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1382-
1393 

  50 การพัฒนาระบบจัดการจองพื้นที่
ขายสินค้า กรณีศึกษา ตลาดนดั
วังน้อย 

จักรกฤษ อัจจาครุ  งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26 มี.ค.64 1394-
1402 

  51 การออกแบบและพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์ทางการเกษตร เกม
หนองขุนเขา 

อรรถพล ปิ่นปั้น  
ปาณิสรา ทรงงาม 

งานประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.ว
ไลยอลงกรณฯ์ 

26มี.ค.64 1410-
1419 
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ตัวช้ีวัด 1.4 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ   
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 ขึ้นจ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4 ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ  
 

ล าดับ
ที ่
 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) และที่อยู ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและ
แหล่งงบประมาณ

สนับสนุน 
1 สวรส วรรณพราหมณ ์

ดารณี ด้วงพรหม 
ธ ญญาลักษณ์ เกตุชีพ 
วริศรา กัณหเนตร 
มนัสวี ขุนสมาน 
 

ผลิตภณัฑ ์
Flexi your food 

1.การสรา้งความคิดส าหรับผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่  
การเขียนแผนธุรกิจ การวเิคราะหต์ลาดของ
ลูกค้า การสร้างแบรนด์และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ตลาดดจิิทัล การวางแผน
การเงินเพื่อสร้างธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ การตลาดที่ขับเคลือ่นด้วย
ข้อมูล และการสร้างภาพนิทัศน์ขอ้มูล
ส าหรับวเิคราะห์การตลาด 
2. บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ VRU 
start up camp 

 

2 รุ่งรัตน์ เหรียญเฉลย 
ณฐวรรณ วงษาชัย 
กันธิมา ศรีบุรินทร ์
คณิตฐา ศรีปัญญา 
ณัฐนิชา หมื่นไธสง 

ผลิตภณัฑ์ผลิตภัณฑ์ 
Mulberry powder 

 1. การสร้างความคดิส าหรับ   
  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  

การเขียนแผนธุรกิจ การวเิคราะหต์ลาด
ของลูกค้า การสร้างแบรนด์และพฒันา
ผลิตภณัฑ์ ตลาดดจิิทัล การวางแผน
การเงินเพื่อสร้างธุรกิจส าหรับ
ผู้ประกอบการ การตลาดที่ขับเคลือ่น
ด้วยข้อมูล และการสรา้งภาพนิทัศน์
ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์การตลาด 
2. บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ VRU 
start up camp 

 

3 วิภาดา แท่นงา 
ณัฐนิชา ศิรินิยมผล 
อภิญญา บญุธรรม 

ผลิตภณัฑ์เปรี้ยว
เบอร์ไหนถูกใจคณุ 

   1.การสร้างความคดิส าหรับ    
     ผู้ประกอบการรุ่นใหม่  
     การเขียนแผนธุรกิจ การวเิคราะห์

ตลาดของลูกค้า การสร้างแบรนด์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลาดดิจิทลั า
รวางแผนการเงินเพื่อสร้างธุรกจิ
ส าหรับผู้ประกอบการ การตลาดท่ี
ขับเคลื่อนด้วยข้อมลู และการสร้าง
ภาพนิทัศน์ข้อมูลส าหรับวเิคราะห์
การตลาด 

2. บ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ VRU 
start up cam 
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ตัวช้ีวัด 1.5 จ านวนต าบลในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชน
ส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนต าบลในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว มีฐานข้อมูลต าบล      
ในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมสองจังหวัด จ านวน 8 ต าบล เท่ากับค่าคะแนน 5 โดย
แบ่งรายละเอียดของจังหวัดปทุมธานีดังตารางที่ 2.5 และจังหวัดสระแก้ว ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.5 หมู่บ้านในจังหวดัปทุมธาน ีที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ชื่อต าบล อ าเภอ 
1 ต าบลหน้าไม้   อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
2 สวนพริกไทย   อ าเภอเมืองปทุมธานี 
3 ต าบลหน้าไม้   อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
4 ต าบลกกแก้วบูรพา   อ าเภอบางไทร 
5 ต าบลบางพลี   อ าเภอบางไทร 
6 ต าบลบ้านเกาะ   อ าเภอบางไทร 
7 ต าบลหน้าไม้   อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
8 สวนพริกไทย   อ าเภอเมืองปทุมธานี 

 

ตารางท่ี 2.6 หมู่บ้านในจังหวดัสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ ชื่อต าบล อ าเภอ 
1 ต าบลตาพระยา   อ าเภอตาพระยา 
2 ต าบลตาหลังใน   อ าเภอวังน้ าเย็น 
   

 
ตัวชี้วัด 1.6  จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 6 เท่ากับค่าคะแนน 5  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.7  ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

 
ล าดับ ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์/

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

ผู้ประดิษฐ์/
ผู้ออกแบบ 

เลขที่ค าขอ วันยื่นค าขอ หมาย
เหตุ 

1 เม็ดสีย้อมผ้าสะท้อนรังสี
อินฟราเรดจากดินลูกรัง 

นายโยธิน กัลยาเลศิ 2001006783 27/11/2563 ยื่นค าขอ 

2 ผลิตภณัฑ์เมด็เจลสม้ซ่าทรงกลม 
และกรรมวิธีการผลิต 

ผศ.วัฒนา อัจฉริยะ
โพธา 

2103000816 18/03/2564 ยื่นค าขอ 

3 กระบวนการผลิตแป้งดัดแปร
ชนิดต้านทานการย่อยจากข้าว
นึ่ง PRS 

รศ.ดร. มนัญญา ค า
วชิระพิทักษ์ 

2103000818 18/03/2564 ยื่นค าขอ 

4 แป้งพิซซ่ากึ่งส าเร็จรูปจากแป้ง
ข้าวนึ่งดัดแปร PRS 

รศ.ดร. มนัญญา ค า
วชิระพิทักษ์ 

2103000819 18/03/2564 ยื่นค าขอ 

5 ซอสหม่าล่าปรุงส าเร็จไขมันต่ า รศ.ดร. มนัญญา ค า
วชิระพิทักษ์ 

2103000820 18/03/2564 ยื่นค าขอ 

6 น้ าซุปหม่าล่าเข้มข้น รศ.ดร. มนัญญา ค า
วชิระพิทักษ์ 

2103000821 18/03/2564 ยื่นค าขอ 

 
 
ตัวชี้วัด 1.7 จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวชิาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผูร้ับบริการ
ชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 2 ผลงาน เท่ากับค่าคะแนน  5  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.8  นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน 

ชื่อชมุชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่

ที่น าผลงานไปใช้
ประโยชน์และ/

ให้บริการ 

วัน เดือน ป ี
ทีใ่ช้ประโยชน์
และ/ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ /สังคม สิ่งแวดล้อม 
/และการศึกษา 

 1 นวัตกรรมการขึ้น
รูปผลิตภัณฑ์ที่ใช้
ในครัวเรือนอย่าง
ง่ายจากวัสดุ
เหลือทิ้งทาง
การเกษตร 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส 
ถกลภักด ี
ผศ.ดร.นิสา พักตร์
วิไล 
ผศ.ดร.ณัฐสิมา โท
ขันธ ์
ผศ.ดร.ขนิษฐา 
ภมรพล 
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ 
อุ่นเสน่หา 
ผศ.ดร.กฤษภางค์ 
ศุกระมูล 
ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ 
สวัสด ี
ผศ.มณทิพย์ 
จันทร์แก้ว 
อ.ดร.นพมาศ ประ
ทุมสูตร 
อ.ดร.นพรัตน์ไว
โรจนะ 
อ.ดร.วิชัย กองศรี 
ผศ.ดร.เยาวภา 
แสงพยับ 
อ.ตะวัน ไชยวรรณ 

อ.วีระศักดิ์ ศรีลา
รัตน์ 

อ าเภอคลองหาด อรัญ
ประเทศ  
วังสมบูรณ์ และวังน ้าเย็น 

ปีงบประมาณ 2564 
1.นวัตกรรมการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ครัวเรือนอย่างง่ายจาก
วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 
2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจากวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร 
3.การพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกจากวัสดุเหลือ
ใช้จากวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 
4.การพัฒนารูปแบบ
การจัดการไร่อ้อย
อินทรีย์ต้นแบบ 

จังหวัดสระแกว้เป็นจังหวัดที่มกีาร
เพาะปลูกออ้ยมากเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ เป็นอันดับแรกของภาค
ตะวันออก มีพื้นทีก่ารเพาะปลูกออ้ย 
ในปีการผลิต 2560/2561 ทั้งสิ้น 
429,966 ไร่ ปริมาณอ้อยทั้งหมด 
4,815,614 ตัน พื้นที่เก็บเกี่ยวส่ง
โรงงาน 419,600 ตัน ปริมาณอ้อยส่ง
โรงงาน 4,699.523 ตัน ผลผลิต 
11.20 ตัน/ไร่ (ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย, 
2561) โดยเฉพาะอ าเภอคลองหาด 
อรัญประเทศ วังสมบูรณ์ และวังน ้า
เย็นที่มีการเพาะปลูกออ้ยเป็นจ านวน
มากของจังหวัดสระแกว้ และมีเส้นทาง
คมนาคมขนส่งผลผลิตสู่โรงงานน ้าตาล
ใกล้กับอ าเภอวังน ้าเย็นเป็นแนวทาง
หนึ่งในการแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความ 

สามารถของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาพึ่งตนเองและจัดการตนเองบน
ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนารูปแบบการจัดการ “ไร่อ้อย
อินทรีย ์

ต้นแบบ” การศึกษาศักยภาพการ
เพาะปลูกพืชพลังงานทดแทนและ
พัฒนาพลังงานทางเลือก และการ
แก้ปัญหาการเผาใบอ้อยโดยน ามาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือนและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อชมุชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด  
พ้ืนที่ที่น าผลงานไป
ใช้ประโยชน์และ/
ให้บริการ 

วัน เดือน ป ี
ทีใ่ช้ประโยชน์

และ/
ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ /สังคม 
สิ่งแวดล้อม /และ
การศึกษา 

    2 ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
โรงเรือนปลอดภัยด้วยสารชีวภัณฑ์ 

 
 
 
 

อ.ดร.วัชราภรณ์ วงศ์สกุล
กาญจน ์

ชุมชนฐานราก ต าบล
หน้าไม้ อ าเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

23 มิถุนายน 
2564 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หน้าไม้ 

ให้ความรู้แก่ชุมชนและ
ยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรของชุมชนให้ผ่าน
มาตรฐานใบรับรองแหล่ง
ผลิต GAP พืช การพัฒนา
ระบบการผลิต แปรรูป 
สร้างอัตลักษณ์สินค้าและ
บรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชนที่
ก่อให้เกิดรายได ้

 
ตัวช้ีวัด 1.8 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้บริการชุมชนจนท าให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
ตนเองจ านวน 6  ชุมชน เท่ากับค่าคะแนน  5  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
จังหวัดสระแก้ว  

ต าบลตาพระยา 
- ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีด ได้แก่ สแนคพริกทอดจิ้งหรีด ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง 
- ยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อกก  
- สแนคพริกทอดจิ้งหรีดและผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง  
- ท าชุดเบาะรองนั่ง กระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์ และแจกันตกแต่งบ้าน  
- เทคโนโลยีการย้อมเสื่อกกด้วยสีธรรมชาติในท้องถิ่น และออกแบบลวดลายอัตลักษณ์     
- บริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม 
- การท าปุ๋ยหมัก-น้ าหมักชีวภาพ และของเสียจากจิ้งหรีด 

 
ต าบลตาหลังใน 

- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร มันเทศอบแห้งแบบหนึบ   
- การท าผงปราบศัตรูพืช 
- การปลูกพืชสวนครัว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก (แตงกวาดอง กิมจิผักกาดขาว พริกทอด) 
- ท าปุ๋ยหมักจากพืชสวนครัวที่เหลือเศษจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 
จังหวัดปทุมธานี 

ต าบลสวนพริกไทย 
- การผลิตและพัฒนาสูตรชา จากใบอ่อนข้าวกล้องหอมปทุม 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบข้าวกล้อง จากข้าวกล้องหอมปทุม 
- แปรรูปบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวาเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
- ยกระดับการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เห็ด วิสาหกิจชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ต าบลบ้านเกาะ 
- การผลิตขนมโมจิน้ านมข้าว 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ 
- การท าเกษตรปลอดภัย 
- การท าปุ๋ยชีวภาพและท าสารปราบศัตรูพืช/โรคพืชอินทรีย์ 

 
ต าบลกกแก้วบูรพา 

- การปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
- อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับเทคโนโลยี INTERNET OF THINGS 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย 
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์เพ่ือสร้างรายได ้

 
ต าบลบางพล ี

- พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะพร้าว 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ริมแม่น้ าน้อย 
- พัฒนานวัตกรรมถุงประคบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติผักตบชวากันกระแทก 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนเฟลกจากข้าว 

 
ตัวช้ีวัด 2.4 จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจ านวนโรงเรียนหรือเครือข่ายทั้งสิ้น 16 โรงเรียน มีอาจารย์โรงเรียน
เครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติ จ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผนเท่ากับค่าคะแนน 
5    
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ตารางท่ี 2.11 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัน/เดือน/ป ี
ด าเนินการ 

ชื่อโรงเรียนเครือข่าย จ านวนครู
โรงเรียน
เครือข่าย 

ชื่อครูพ่ีเลี้ยง 

1 โครงการเพิม่
ศักยภาพครูใหม้ี
สมรรถนะของครูยุค
ใหม่ส าหรับการ
เรียนรูศ้ตวรรษที่ 
21 สาขา
วิทยาศาสตร์และ
วิทยาการค านวณ 

1 เมษายน วัน
สิ้นสุดโครงการ  
30 กันยายน 
2564 

1.โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 
2.โรงเรียนปทุมวิไล 
3.โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
4.โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ 
5.โรงเรียนสามโคก 
6.โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์
อุปถัมภ ์
7.โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ปทุมธาน ี
8.โรงเรียนวดัไพร่ฟ้า 
9.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
รังสิต 
10.โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 
11.โรงเรียนวัดตะวันเรือง 
12.โรงเรียนสระแก้ว 
13.โรงเรียนบ้านวังบูรพา 
14.โรงเรียนคลองน้ าใสวิทยาคาร 
15.โรงเรียนธัญรัตน ์
16.โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 
 

120 คน  

 
 
ตัวช้ีวัด 2.5 จ านวนครูที่ได้รับการพัฒนา  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติดังรายละเอียด
ตารางที่ 2.11 จึงกล่าวได้ว่า มีจ านวนครูโรงเรียนเครือข่ายได้รับการพัฒนาจ านวน  120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5  
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นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ  
 
ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 94 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 เท่ากับค่าคะแนน 4 
 

ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการที่ 

ก.พ.อ.ก าหนด ทั้งสิ้น 94 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 42.55 
เท่ากับค่าคะแนน  4 

 
ตารางท่ี 2.12 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ 
 จ านวน (คน) ร้อยละ 
 ปริญญาตร ี 0  
 ปริญญาโท 57.00 60.64 
 ปริญญาเอก 37.00 39.36 
 รวม 94.00 100 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
  จ านวน  

(คน) 
จ านวน 

ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑข์อ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

ร้อยละผู้ด ารงต าแหน่ง 
ของผู้มีคุณสมบัติฯ 

 ศาสตราจารย ์ 0 0  
 รองศาสตราจารย ์  4   4.25  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 36 38.30  
 อาจารย ์ 54 57.45  
 รวม 94 100.00 100.00 

ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบด ี
 
 
ตัวชี้วัด 3.3 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ  

จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 8 คน จาก
สถาบันรับรองมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 2.13 อาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ  
 

ล าดับที่ ชื่อการรับรอง หน่วยงานผู้รับรอง จ านวนอาจารย์ 
(คน) 

รายช่ืออาจารย์ 

81 ผู้ประกอบโรคศลิปะสาขา 
นักก าหนดอาหาร 

คณะกรรมการวิชาชีพ
สาขาการก าหนด
อาหาร ส านัก
สถานพยาบาลและ
การประกอบโรค
ศิลปะ 

     1 นางสาวสุจาริณี สังข์วรรณะ 

     2 การรับรองคณุวุฒิวิชาชีพ 
ช้ัน 5 ในสาขาวิชาชีพ
เทคโนโลย ี
ชีวภาอาชีพนัก
เทคโนโลยีชีวภาพทาง
อาหาร 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) 

          5 ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 
ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา 
ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี 
ผศ.ดวงเดือน วัฎฎานุรักษ์ 
ผศ.ณฐพงษ์ โยธินธรังสรรค ์

     3 การรับรองมาตรฐาน ISO 
17025:2015 

ส านักมาตรฐานคณุภาพ
อุตสาหกรรม 

          2 ผศ.ดร.นิสา  พักตร์วิไล 
อ.มัฌชกานต์  เผ่าสวัสดิ ์
 

 
ตัวช้ีวัด 3.4 จ านวนหลักสูตร(ระยะสั้น) แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น               

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการระยะสั้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่น จ านวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.14 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น  

 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ที่
ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร จ านวนกลุ่มเป้าหมาย วันเดือนปี 
เปิดรับสมัคร 

จ านวน 
ผู้เรียน 

1 การอบรมท ากาแฟและ 
เบเกอรี่  

"Society Coffee and 
Bakerry Lab 

15 10 ตุลาคม 2563 20 
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 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  
ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ล าดับที ่ ช่ือหลักสูตร จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

วันเดือนป ี
เปิดรับสมัคร 

จ านวน 
ผู้เรยีน 

   1 ทักษะการเอาตัวรอดไดเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

30 ได้รับความเห็นชอบจาก กบ.ในการประชุม
ครั้งท่ี 7/64วันท่ี 8 ก.ค.64 

- 

   2 ปฏิบัติการสนุกของเด็ก 
ช่างคิด 

30 ได้รับความเห็นชอบจาก กบ. ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/64วันท่ี 17 มิ.ย.64 

 - 

  3 Risk Assesment 
หัวใจส าคัญของการประเมิน
ตนเองทุกประเภท 

20 ได้รับความเห็นชอบจาก กบ.ในการประชุม
ครั้งท่ี 7/64วันท่ี 8 ก.ค.64 

- 

   4 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
“ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1” 

28 ได้รับความเห็นชอบจาก กบ.ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/64วันท่ี 9 ก.ย.64 

 - 

   5 การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น 30 ได้รับความเห็นชอบจาก กบ.ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/64วันท่ี 9 ก.ย.64 

- 

   6 การจัดตกแต่งจานประกอบ
อาหารแนว Food Style และ 
Street food to Dinning 

30 ได้รับความเห็นชอบจาก กบ.ในการประชุม
ครั้งท่ี 9/64วันท่ี 9 ก.ย.64 

 - 

 
ตัวช้ีวัด 3.5 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น จ านวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.15 หลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  
 

ล าดับที่ ระดับหลักสูตร 
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก) 

หลักสูตร สาขาวิชา วัน/เดือนปี ที่เปิดรับ
นักศึกษา 

     1 ป.ตร ี วท.บ. คหกรรมศาสตร ์ 1/64 
2 ป.ตร ี วท.บ. นวัตกรรมชีวผลติภณัฑ ์ 1/64 
3 ป.ตร ี วท.บ. การจัดการสาธารณภัย 1/64 

 
ตัวชี้วัด 3.6 จ านวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ   

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล 19 ผลงาน โดยเผยแพร่ในระดับชาติ 
19 ผลงาน และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 
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ตารางท่ี 2.16  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ  
 

 
ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได้ 
สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าท่ี 

1 Coconut sweet  
coffee 

นายจริวัฒน์ แย้มใย 
นางสาววิภาดา แท่นงา 

 

น าเสนอผลงานแบบ
ช้ินงาน  รางวัล
ชนะเลิศกิจกรรม
การจัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยาศาสตร ์
วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

2 มาลัยผัก นางสาวเจรจา เจรญิศิริกลุ 
นางสาวอัญชลีกร คุม้ศิริ
วงษ ์

 

น าเสนอผลงานแบบ
ช้ินงาน  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ1 
กิจกรรมการจัด

ประกวด 
Productive 
Learning 
 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยาศาสตร ์
วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

3 ก้าวเท่ากับออกซิเจน นางสาวกมลพร  
คล้ายคลึง 
นางสาวฐาปนี  ศรีอาจ 
นางสาวทิพวาส  บรรจง
จิตร ์

 

น าเสนอผลงานแบบ
ช้ินงาน  รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ2 
กิจกรรมการจัด

ประกวด 
Productive 
Learning 

 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยาศาสตร ์
วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

4 Smart Garage  
โรงรถอัจฉรยิะ 

นายศาศวัฏ แก้วพลอย  
นายฐนกร ตุงคโสภา 

 

น าเสนอผลงานแบบ
ช้ินงาน  รางวัล

ชมเชย กิจกรรมการ
จัดประกวด 
Productive 
Learning 
 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยาศาสตร ์
วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 

5 น้ าพริกปลาท ู
อัดก้อน 

นายทัศพล ทองประเทือง 
นายนันทวัฒน์ จินดาเนตร 
นายวรชิต พรหมเอื้อ 

 

Oral 
presentation  
รางวัลชนะเลิศ 
กิจกรรมการจัด

ประกวด 
Productive 
Learning 

 

ห้องประชุมใหญ่ศูนย์
วิทยาศาสตร ์
วันพุธท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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6 การตอบโต้เหตุ
ฉุกเฉินเมื่อเกิด
สารเคมีหกรั่วไหล 

นางสาวจุฑามาศ ปิ่นทอง  
นางสาวดวงกมล จงสกลุ  
นางสาวศรินธร จันทร์เช้ือ  
นางสาวพิมพ์ชนก คูณค า 
นางสาวธิดารตัน์ อ่อนสุด 
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข 

 

Oral 
presentation  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ1กิจกรรม
การจัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

7 กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทาง
ธารณีวิทยาและ
ระบบจัดการภยั
พิบัติภาคกลาง 

นายอดิศรณ์  พรมปญัญา 
นางสาวนฤมล  ศรีแย้ม 
นายรัฐภมูิ  ศิลธรรม 
นางสาววนิดา  แก้วมณ ี
นายชาคร  เผียะผาบรัตนะ 
นายเกียรติศักดิ์  สวสัดิ์
รักษ ์

 

Oral 
presentation  

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ2 กิจกรรม
การจัดประกวด 
Productive 
Learning 

 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 

วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

8 แชทบอท 9HONG  
Talks 

นายพงศ์พิสุทธ์ิ อยู่ดี 
นายธงไชย ดวงจันทร ์

 

Oral 
presentation  
รางวัลชมเชย 

กิจกรรมการจัด
ประกวด 

Productive 
Learning 
 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

9 ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน
ไม่มเีบื่อ 
Everry Day Every 
Wear 
โครงการ CDD 
Young desingner 
contest 

 

นางสาวอภิษฏา 
 มั่นพัฒนาการ 

ชนะเลิศ จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ เมืองทองธาน ี

วันท่ี 17-27 ธ.ค.63 

 

10 ผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน
ไม่มเีบื่อ 
Everry Day Every 
Wear 
โครงการ CDD 
Young desingner 
contest 

นางสาววรินทรา  แซ่ว่าง รองชนะเลิศอันดับ 1 จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 
ณ เมืองทองธาน ี

     วันท่ี 17-27 ธ.ค.63 

 

11 การปรับปรุง 
ตอบสนองของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล
จากภาพถ่ายมาตร

นายรัตนส์ิน สุขม ี Best Presentation 
Award Oral 
presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 

วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย 
อลงกรณ ์
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วัดระดบัน้าโดยใช้
ไลน์แอ็ปพลเิคชัน 

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

น.ส.เบญจมาศ พรมนิเลส Best 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

13 การพัฒนาสื่อ
แอนิเมชันเรื่อง 
กล้วย ๆ 

นายภาคภมูิ ประทมุนอก   Best 
Presentation 
AwardPoster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 

วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

14 การพัฒนาสื่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง 10 วิธี
ป้องกันโควิด-19 
ด้วยฐานวิถีชีวิตใหม ่

 

นายจรัญ รามศริ ิ Best Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

15 การปรับปรุงเวลา
ตอบสนองของ
ระบบจัดเก็บข้อมูล
จากภาพถ่ายมาตร
วัดระดบัน้าโดยใช้
ไลน์แอ็ปพลเิคชัน 

นายรัตนส์ิน สุขม ี   Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Oral 
presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 

วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

16 Patterns and 
antioxidant 
activity of 
chitooligosacch
arides 
produced by 
chitinase 
From Oryza 
sativa RD.6 

น.ส.เบญจมาศ พรม
นิเลส 

  Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

17 ผลของไบโอชาร์
จากไมยราบยักษ์ที่
มีผลต่อการ
เจริญเติบโตของ
ผักเคล 

น.ส.จันทร์จริา ชัยว ี    Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

18 การพัฒนาสื่อ
แอนิเมชันเรื่อง 
กล้วย ๆ 

นายภาคภมูิ ประทมุนอก Best 
Undergraduate 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ

ม.รภ.วไลย 
อลงกรณ ์
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Award Poster 
Presentation 

เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

19 การพัฒนาระบบ
การจอง
เครื่องจักรกล
การเกษตร
กรณีศึกษากิจการ
ทรัพย์สมคดิ 

น.ส.พรทิพย์ วิไลวรรณ Best 
Undergraduate 
Presentation 
Award Poster 
Presentation 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 8/2564 
วันท่ี 26 มี.ค.64 

ม.รภ.วไลย
อลงกรณ ์

 
ตารางท่ี 2.17  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร 

หน้าท่ี 

 ไม่ม ี     

 
ตัวชี้วัด 3.7 จ านวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน 5 ผลงาน ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 
ตารางท่ี 2.18 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร 

หน้าท่ี 

   1 การแยกและคัดเลือก 
แบคทีเรียทีผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจากตัวอย่างดินที่
มีเศษฟางข้าว 

พลอยไพลิน สุพรมและ
พรรณวิภาแพงศรี 

อ้างอิง รายงานสืบเนื่อง ASTC 
2021 

176 

    2 การตรวจวัดเสียงรบกวน 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยใช้
โทรศัพท์มือถือ 

จิราภรณ์ หินซุย และ
ขนิษฐา ภมรพล 

อ้างอิง 1) วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่ม
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 

2) วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหวา่ง
สถาบัน ครั้งที่ 7 

505 

 

 

526 

   3 การตรวจวัดระดับความ
ดังเสียงโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเดียวกันใน
โทรศัพท์มือถือที่แตกตา่ง
กัน 

กลยุทธ ์อินทร์ค า, 
ขนิษฐา ภมรพล 

อ้างอิง 1) วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภฏักลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 9 

2) วารสารการประชุม
วิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 

526 
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   4 การแยกและคัดเลือก 
แบคทีเรียทีผลิตเอนไซม์
เซลลูเลสจากตัวอย่างดินที่
มีเศษ 
ฟางข้าว 

พลอยไพลิน สุพรมและ
พรรณวิภาแพงศรี 

อ้างอิง รายงานสืบเนื่อง ASTC 
2021 

176 

5 การศึกษาพฤติกรรมการ
ขับขี่รถจักรยายนยนต์ของ
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

เยาวภา แสงพยับ นพพล 
เพ็ชรวัฒนา สุนิทรา ตั้ง
ซ้าย และ ณภัทรจันทร์ 
ด่านสวัสดิ ์

อ้างอิง รายงานสืบเนื่อง ASTC 
2021 

60 

 
ตัวชี้วัด 3.8 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการ
เผยแพร่ใน ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด จ านวน  55 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 

ล าดับ 

ที่ 

 
ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ใน
ระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร 

ว/ด/ป 
เผยแพร ่

 

1 คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

การส ารวจความคิดเห็น
เร่ืองชีวิตวิถีใหม่ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

สุนิทรา ตั้งซ้าย  
เบญจวรรณ ตรีวงษ์ 
พัชรินทร์ สุขประเสริฐ 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

2 คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

การพยากรณ์ปริมาณการ
ปล่อยกา๊
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
จากภาคการขนส่งของ
ประเทศไทย 

ภัทราภรณ์ เหนือศรี     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

3 มาตรวิทยา
อุตสาหกรรม 

การศึกษาพฤติกรรมการขบั
ขี่รถจักรยานยนต์ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

นพพล เพ็ชรวัฒนา     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

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

เบญจมาศ พรมนิเลส     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 
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5 เคมี ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบ
และกิ่งฝางต่อร้อยละการ
ตายของหนอนกระทู้หอม 

ปุณณานันท์ พันธ์แก่น     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

6 เทคโนโลยีชีวภาพ การแยกและคัดเลือกเช้ือ
แบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์
เซลลู   เลสจากฟางหมัก 

สรัลชนา กรไชย     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

7 เทคโนโลยีชีวภาพ ฟลาโวนอยด์ การต้าน
อนุมูลอิสระและการยับยั้ง
เช้ือแบคทีเรียจากน้ าผึ้ง
ชันโรง 

วัชระ สายทอง     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

8 การจัดการภัย
พิบัติและบรรเทา
สาธารณภยั 

การประเมินพื้นที่เสี่ยงภยั
น้ าท่วมฉับพลันด้วยวิธีดัชนี
ปัจจัยรว่ม บริเวณพื้นที่ลุ่ม
น้ าปายตอนล่าง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ชาคร เผียะผาบรัตนะ     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

9 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

การตรวจวัดความเข้มข้น
ฝุ่นละอองในพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

เบญญา ปาลวงค์     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

10 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

การย่อยสลายบรรจุภัณฑ์
ชานอ้อยดว้ยมูลสัตว ์

วรินทร คงมิยา  
สรัญญา อินทรมานะ 
พัฒนา สินปร ุ

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

11 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่
เหลวจากสว่นผสมของ
น้ ามันและไขมันร้านหมู
กระทะ 

สุธิ โลมะบรรณ  
ชุติมา ฉายเนตร 
อาพิศรา ดวงธน ู

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

12 คหกรรมศาสตร์ การพัฒนาเครื่องดื่ม
ส าเร็จรูปชนิดผงเพื่อ
สุขภาพจากกล้วยหอมทอง
ตกเกรด 

ชลธิชา วันแกว้  
รัตนาภรณ์ แซ่แต ้
พศิกา แสงท้วม 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

13 คหกรรมศาสตร์ ผลของการใช้แป้งถั่วแดง
ทดแทนแป้งมันส าปะหลัง
ในผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ
ชนิดแท่ง 

ศรุดา สุขศุภพงศ์  
น้ าทิพย ์ภูพาดงา 
กมลทิพย์ ภูมิออ่น 
 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

14 คหกรรมศาสตร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราว
นี่โดยใช้ดักแด้ไหมทดแทน
แป้งสาลี 

อนันตญา เสือโต  
โสรญา พรหมเรือน 
อรญา แตงร่ืน 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021  

26มี.ค.64 

15 คหกรรมศาสตร์ การใช้ถั่วเขียวเลาะเปลือก
ทดแทนถั่วลิสงในผลิตภัณฑ์
เนยถั่ว 

นนทิชา บันดิษตา  
สุวนันท์ พสุรัตน ์
สุกฤษฎ ์แสงประทีป
ทวี 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 
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16 เคมี การศึกษาความสามารถใน
การดูดซับน้ าและการแพร่
ผ่านไอน้ าของแผ่นฟิล์ม
พลาสติกชีวภาพผสม
ระหว่างแป้งมันส าปะหลัง 
กลีเซอรอล และเซลลูโลสที่
สกัดจากเปลือกทุเรียนพันธุ์
หมอนทอง 

อธิชา นิค าโม  
นนธิณี ผลาชิด 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

17 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
การเจ็บป่วยจากอาคารของ
พนักงานส านักงานก่อสร้าง
แห่งหนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

สุภิญญา สาลีรอด 
เสาวลักษณ์ บุญจง 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

18 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเครียดจากการทางาน
ของพนักงานในสานักงาน
โรงงานผลิตเส้นใย
สังเคราะห์และเม็ด
พลาสติกแห่งหนึ่ง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

กนกกร งามพัด  
ชลธิชา หารอาวุธ 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

19 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

การศึกษาปจัจยัที่มี
ความสัมพันธ์ต่อ
สมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงานที่ทางานในโรง
พิมพ์แห่งหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธาน ี

วิชญาพร สขุคล้าย  
สุกัญญา เจริญผล 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

20 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดอุบัติเหตุจากการทา
งานของผู้ปฏิบัติงานซ่อมรถ
ในเขตพื้นที่ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

พิมพ์ชนก คูณค า 
จิตรา พว่งเปรียง 
อลิชา แก้วพวง 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

21 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
สมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน
ปั่นด้ายแห่งหนึ่ง 

ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วิสุดา อุทา  
วลัยภรณ์ ดว้งพรม  
ณัฐวุฒิ ศิลารักษ์ 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

22 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
สมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงานแผนกผลิตเหล็ก
แผ่น 

ดวงกมล จงสกุล  
วิยดา ยอดขุนทด 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

23 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
อาการผิดปกติของโครงร่าง
และกล้ามเน้ือจากการ
ปฏิบัติงานของพนกังานเก็บ
ขนขยะมูลฝอยใน
อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จินดารัตน์ ฤาเดช  
อารีรัตน์ บุญส่ง 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 
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24 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเม่ือยล้าของพนักงาน
เก็บเงินในซูเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่ ในจังหวัด
ปทุมธาน ี

บุญญรัตน์ อินทร์
ประเคน  
ฤทัย สวัสประภา 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

25 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบบริหาร
ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร 
กรณีศึกษาร้านต้นหวายต้น
หว้า 

นฤพนธ์ พรหมศร     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

 

26มี.ค.64 

26 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบ
ลงทะเบียนกิจกรรมกอง
พัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ภคิน กรณ์ธมนต์
โภคิน  

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

27 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การพัฒนาระบบจัดการ
ขายยาร้านหมอยาราช
พฤกษ ์

ศุภากร กติกา     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

28 นวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ืองค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยการใช้เกม
ดิจิทัลกับการทอ่งจ าแบบ
ปกติ 

วราภรณ์ สุขสาร     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

29 นวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

การพัฒนาต้นแบบระบบ
ขนส่งรถตู้โดยสารสาย
ประจ าจังหวัด 

กฤษฎร สวามีชยั     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

30 นวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

การสร้างโมเดลสาหรับ
แก้ปัญหาการล าเลียงน้า
ทางการเกษตรร่ัวโดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง 

ศตพร ตั้นเหลียง     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

31 นวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

การพัฒนาต้นแบบแช
ทบอทให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นส าหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง 

ธิดาภรณ์ ออ่นสี     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

32 นวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

การพัฒนาต้นแบบแช
ทบอทส าหรับให้ค าแนะน า
ปรึกษาผู้สูงอาย ุ

ปนัดดา รู้สมกาย     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  33 นวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

การพัฒนาอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่งสาหรับป้องกันการ
เกิดไฟป่า 

นฤมล จิรมงคลโรจน์     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 



39 
 

 
 

  34 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

การปรับปรุงเวลา
ตอบสนองของระบบจัดเก็บ
ข้อมูลจากภาพถ่ายมาตรวัด
ระดับน้าโดยใช้ไลน์แอ็ป
พลิเคชัน 

รัตน์สิน สุขมี     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  35 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เพื่อ
ส่งเสริมความรู้ เร่ือง โควิด-
19 

เบญจรัตน์ เขียว
คราม  

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  36 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบการจัดการ
ซ้ือขายออนไลน์ 

อภิสิทธิ ์ไทยสมบูรณ์ 
ยุวธิดา ไชยปรีชา 
เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ 
 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  37 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบการจอง
เครื่องจักรกลการเกษตร 
กรณีศึกษากิจการทรัพย์
สมคิด 

พรทิพย์ วิไลวรรณ  
ตุ๊กตา ลายทอง 
กุลยา เปสูงเนิน 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  38 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเค
ชันสาหรับบันทึกชัว่โมง
เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

นพรัตน์ ประทุมนอก  
ชัยอนันต์ กจิชัยรัตน์  
สราวุธ อุบลหอม 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  38 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 
มิติ ส่งเสริมความรู้ เร่ือง 
ประโยชน์ของวิตามิน 

กมลวรรณ ณ บาง
ช้าง  

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  39 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน
เร่ือง กล้วย ๆ 

ภาคภูมิ ประทุมนอก     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  40 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบยืม-คืนเล่ม
เอกสารโครงงานพิเศษของ
หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กายชนก ขายิ่งเกิด  
สิริวัชร จันทร์เทศ 
วิษณุ จ าเนยีรธรรม 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  41 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ เร่ือง ไซ
เบอร์บูลลี ่

ปาฏิพงษ ์ต่ายก้อน
ทอง  

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  42 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 
เร่ืองวงจรชีวิตด้วง 

นรวิชญ์ เพ็งศรีทอง     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  43 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การท่องเท่ียวสวนสัตว์ 
Happy Zoo ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

วรายุส เรียงวงษ์ 
สุวรรณา ชมภูพื้น 
นิชดา รอดนิ่ม 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย

26มี.ค.64 
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อลงกรณ์ฯ 

  44 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาโมบายแอป
พลิเคชันการเข้าร่วม
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยแอปชีต 
 
 

ตุ๊กตา ลายทอง  
พรทิพย์ วิไลวรรณ 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  45 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน
เพื่อเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับเตรียม
สอบ O-Net ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6 

ศิริลักษณ์ พุฒวันดี  
อรทัย กองใจ 
ฉันทัช ยืนยง 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  46 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาสื่อโมชันกราฟกิ 
เร่ือง 10 วิธีป้องกันโควิด-
19 ด้วยฐานวถิีชีวิตใหม ่

จรัญ รามศิริ     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  47 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 
เร่ือง แผ่นดินไหว 

พรไพลิน จันทะศิลป์     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  48 นวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

ระบบการจัดการข้อมูล
การเคลมสินค้า :กรณีศึกษา
บริษัท แชมป์แชนแนล จา
กัด 

อนุวัฒน์ สุดใจ      ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  49 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบจัดการการ
ประชุมออนไลน์ 
กรณีศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

สิทธิชัย ผวิอ่อน     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  50 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาระบบจัดการ
จองพื้นที่ขายสินค้า 
กรณีศึกษา ตลาดนัดวัง
น้อย 

จักรกฤษ อัจจาครุ     ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  51 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การออกแบบและพัฒนา
เกมคอมพิวเตอร์ทาง
การเกษตร เกมหนอง
ขุนเขา 

อรรถพล ปิ่นปั้น  
ปาณิสรา ทรงงาม 

   ชาติ Proceedings งาน
ประชุมวิชาการ 
ASTC2021 มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ 

26มี.ค.64 

  52 คหกรรมศาสตร์ ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ 
(รางวัลชนะเลิศ) 

น.ส.อภิษฎา มั่น
พัฒนาการ 

   ชาติ งานประกวด CDD 
Young desingner 
contes โดยกรมพัฒนา
ชุมชน ณเมืองทองธานี 

 

21-27ธ.ค.63 
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  53 คหกรรมศาสตร์ ผ้าไทยใส่ได้ทุกวันไม่มีเบื่อ 
(รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
1) 

น.ส.วิรินทรา แซ่ว่าง    ชาติ งานประกวด CDD 
Young desingner 
contes โดยกรมพัฒนา
ชุมชน ณเมืองทองธานี 

21-27ธ.ค.63 

  54 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ Green 
University  
(รางวัลระดับเหรียญทอง) 

นักศึกษาหลกัสูตร 
จ านวน 12 คน 

   ชาติ งานประกวดและเผยแพร
ผลงาน กิจกรรมสู่การ
ปฏิบัติ ณ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ปีการศึกษา
2563 (5ส.ค.
64) 

  55 คหกรรมศาสตร์ ทีมจิ๊หรีด แบรนด์ (Jirid 
Brand) 

น.ส.อภิษฎา มั่น
พัฒนาการ 

   ชาติ รางวัลการประกวด
กิจกรรม “U2T 
HACKATHON 2021”   

วันที่ 12-13 
กรกฏาคม 
2564 

 
ตัวชี้วัด 3.9 จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่อง 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100  เท่ากับค่าคะแนน 5  โดยได้รับการยกย่องในระดับชาติ 5 คน และได้รับการยกย่อง
ในระดับนานาชาติ 0 คน  
 
ตารางท่ี 2.20 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ  
 

 
ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได ้ ระดับชาต/ิ

นานาชาต ิ
นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รบั
การยกย่อง 

ชื่อหน่วยงาน-สถานที่มอบ 

   1 นางสาวอภิญญา   
บุญธรรม    

รางวัลผลการศึกษายอดเยีย่มขั้น
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 

ระดับชาติ นักศึกษา 20/ธ.ค./63 มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.แถบ 
นีละนิธิ / คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           

  2 นางสาวเบญญทิพย์  
สะอาดเอี่ยม 

รางวัลผลการศึกษายอดเยีย่มขั้น
ทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 

ระดับชาติ นักศึกษา 20/ธ.ค./63 มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.แถบ 
นีละนิธิ / คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           

  3 นายพิเชษฐ์   ยุทธวธิี   รางวัลผลการศึกษายอดเยีย่มขั้น
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ระดับชาติ ศิษย์เก่า 20/ธ.ค./63 มูลนิธิศาสตราจารย ์ดร.แถบ 
นีละนิธิ / คณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           

   4 นางสาวอภิษฎา มั่น
พัฒนาการ    

รางวัลชนะเลิศระดับชาติ การ
ประกวดผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน 
โครงการ CDD Young 
desingner contest 

ระดับชาติ นักศึกษา 21-27/ธ.ค./63 กรมพัฒนาชุมชน เมืองทอง
ธานี           

  5 นางสาววรินทรา แซ่ว่าง รางวัลรอง ชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับชาติ การประกวดผ้าไทย
ใส่ได้ทุกวัน 
โครงการ CDD Young 
desingner contest 

ระดับชาติ นักศึกษา 21-27/ธ.ค./63 กรมพัฒนาชุมชน เมืองทอง
ธานี           
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ตารางท่ี 2.21 นักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ  
 

ล าดับที ่ ชื่อรางวัล ชื่อเจ้าของรางวัล ประเภทรางวัลที่ได้ วัน/เดือน/ป ี
 

สถานที ่

 ไม่มี     
      

 
ตัวชี้วัด 3.10 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  1 แนว
ปฏิบัติ เท่ากับค่าคะแนน  5  มีรายละเอียดดังนี้ 

    1) แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนางาน productive learning สูก่ารตีพิมพ์ในวารสาร JRIST สู่
ฐานข้อมูล TCI โดย ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี ชื่อหลักสูตร งานฝ่ายวิชาการ ดังนี้   

   การแลกเปลี่ยน 

1. ประกาศนโยบายการจัดการความรู้ แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมก าหนดหัวข้อ/ประเด็นจัดการความรู้ 
3. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติพัฒนานวัตกรรม Productive Learning ที่นศ.ร่วมน าเสนอผลงานสู่

การตีพิมพ์เผยแพร่ 

   เขียนออกมา 

1. น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท าเป็นเอกสาร บันทึกสรุปบทเรียนจาการ
แลกเปลี่ยน 

2. จัดท าคู่มือการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่จากการประกวด
ผลงาน Productive Learning 

   ยกระดับ 

1. สร้างโมเดลแลกเปลี่ยนความรู้กับสาขาวิชาหรือคณะต่างๆในการจัดท า Productive 
Learning จากรายวิชา 

2. น าเสนอแบบปากเปล่า/โปสเตอร์ และน าเสนอแบบชิ้นงาน เพื่อน ามาปรับปรุง
กระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆ จากนั้นเขียนเป็นบทความวิชาการเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 

น าไปใช้ 

1. พัฒนานวัตกรรม Productive learning ที่นักศึกษามีส่วนร่วมน าเสนอผลงานสู่การตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. จัดท าและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้ผ่านเว็บไซต์คณะ 
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ตัวชี้วัด 3.11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563  
 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ระหว่างวันที่ 14 มิถุยายน 2564 จ านวน 1 หลักสูตร ผลจากการประเมินฯ  พบว่า หลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน  15 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด และคะแนนเฉลี่ย
ภาพรวมขององค์ประกอบที่ 2-6 คะแนนการประเมินเท่ากับ 3.44 คะแนน ระดับคุณภาพการด าเนินงาน “ระดับดี” 
มีรายละเอียดผลการประเมินจ าแนกเป็นรายหลักสูตรดังนี้ 
ตารางที่ 2.22 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 

จ าแนกเป็นรายหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา คะแนนผลการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.90 ด ี
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ 3.58 ด ี
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.67 ด ี
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.60 ด ี
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.56 ด ี
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 3.46 ด ี
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 3.22 ด ี
8.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี 3.81 ด ี
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3.60 ด ี
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 3.26 ด ี
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการภยัพิบัติและบรรเทา
สาธารณภัย 

3.40 ด ี

12.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทลัและวิศวกรรม
ซอฟต์แวร ์

3.21 ด ี

13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ 

2.90 ปานกลาง 

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและ
ระบบคณุภาพ(ต่อเนื่อง) 

2.41 ปานกลาง 

15. หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา 

4.04 ดีมาก 

สรุปภาพรวมคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.44 ระดับ ดี 
 
หมายเหตุ  การแปลผลระดับคะแนน คะแนนเฉลี่ย 0หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน, คะแนนเฉลี่ย 0.01-2.00 ระดับ

คุณภาพน้อย , คะแนนเฉลี่ย 2.01-3.00  ระดับคุณภาพปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับ
คุณภาพดี และคะแนนเฉลี่ย 3.01-4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตัวชี้วัด 3.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

จ านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจ านวน  213 คน เข้ารับการทดสอบ จ านวน
212 คน มีจ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0  เท่ากับค่าคะแนน  0 

 
ตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป (เฉพาะหน่วยงานที่มีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา) 

 จ านวนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีสุดท้ายจ านวน  2 คน เข้ารับการทดสอบ 
จ านวน  1  คน มีจ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า
ระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ ระดับ B2 จ านวน  0  คน คิดเป็นร้อยละ 0  เท่ากับค่าคะแนน 0 

 
นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 

ตัวชี้วัด 4.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

ในปีการศึกษา 2 5 6 3  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 28 
กันยายน 2564 โดยได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้านกระบวนการหมวดที่ 1-6 มีผลการประเมินอยู่ที่ 69 คะแนน และด้านผลลัพธ์
หมวดที7่ อยู่ท่ี 55 คะแนน รวมคะแนนเท่ากับ 124 คะแนน จ าแนกคะแนนแสดงดังตารางที2่.23 
 
ตารางท่ี 2.23 ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx ประจ าปีการศึกษา 2563 

Summary of Criteria Items Total Points 
Possible  

Column A 

Percentage Score  
0–100%  

Column B 

Score 
(A x B) 

Column C 

Scoring 
Band 

Column D 
หมวด 1 การน าองค์กร  
Category 1 (Process)  

   

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสงู 70 10 7 2 
1.2 การก ากับดูแลองค์กรและการสร้าง
ประโยชน์ใหส้ังคม 

50 10 5 2 

Category Total 
 
 
 

120 20 12  
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หมวด 2 กลยุทธ์ 
Category 2 (Process) 

    

2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 45 15 7 2 
2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ 40 10 4 2 
Category Total 85  11  
หมวด 3 ลูกค้า 
Category 3 (Process) 

    

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 10 4 2 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า 45 10 5 2 
Category Total 85  9  
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 
Category 4 (Process) 

    

4.1 การวัดวิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการขององค์กร 

45 10 5 2 

4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการ
ความรู ้

45 15 7 2 

Category Total 90  12  
หมวด 5 บุคลากร 
Category 5 (Process) 

    

5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบคุลากร 40 20 8 2 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 15 7 2 
Category Total 85  15  

หมวด 6 การปฏิบัติการ 
Category 6 (Process) 

    

6.1 กระบวนการท างาน 45 10 5 2 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบตัิการ 40 10 4 2 
Category Total 85  9  
SUBTOTAL Cat. 1–6 550  68  

หมวด 7 ผลลัพธ์ 
Category 7 (Results) 

    

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผูเ้รียน การ
ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่นและดา้น
กระบวนการ 

120 15 18 2 

7.2 ผลลัพธ์ด้านผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอื่น 80 15 12 2 
7.3 ผลลัพธ์ด้านบคุลากร 80 15 12 2 
7.4 ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร และการก ากับ
ดูแลองค์กร 

80 10 8 2 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด 
และกลยุทธ์ 

90 5 5 1 

SUBTOTAL Cat. 7 450  55  
GRAND TOTAL (D)  1,000 TOTAL SCORE 123  
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ตัวช้ีวัด 4.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

การพัฒนาคณะให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้นคณะมีการด าเนินการถึงระดับ 5  เท่ากับค่า
คะแนน  5 โดยมีผลการด าเนินการดังแสดงข้อมูลในตารางที่ 2.24 
 
ตารางท่ี 2.24 วิเคราะห์คุณภาพระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับคณะ” 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ 1.คณะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้

ของคณะ  
2.คณะด าเนินการประกาศนโยบายจัดการความรู้ของ
คณะ 

ระดับ 2 มีระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 50 

1.คณะกรรมการจัดการความรู้ด าเนินการวิเคราะห์ 
ประมวลผลและด าเนินการจัดท าแผนจัดการความรู้ 

2.คณะมีการด าเนินการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติพัฒนา
นวัตกรรม Productive Learning ที่นศ.ร่วมน าเสนอ
ผลงานสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
ระดับ 3 มีระดับความส าเร็จของการด าเนินการ

โครงการตามแผนร้อยละ 51-100 
1.คณะมีการด าเนินการน าความรู้ที่ได้จากข้อ2 
วิเคราะห์จัดท าเป็นเอกสารบันทึกสรุปบทเรียน 
จัดท าคู่มือการเขียนบทวามวิจัย/บทความวิชาการ
เพ่ือตีเพิมพ์เผยแพร่จากการประกวดผลงาน 
Productive Learning 
2.คณะมีการสร้างโมเดลแลกเปลี่ยนความรู้ จัด
กิจกรรมน าเสนอชิ้นงาน ปรับปรุงกระบวนการ เขียน
เป็นบทความวิชาการ  

ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนพัฒนาการจัดการความรู้ 

1.คณะกรรมการด าเนินการประมวลผลความส าเร็จ
ของการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนางาน 
Productive Learning สู่การตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการของคณะ 
2.จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 

ระดบั 5  มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
และการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

คณะด าเนินการเผยแพร่แนวปฏิบัติทีดีในเว็บไซต์ของ
คณะ  และน าองค์ความรู้ที่ได้สู่การพัฒนางาน 
Productive Learning ของหลักสูตรต่อไป 
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ตัวช้ีวัด 4.3 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  

 คณะได้ส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ 4.55 เท่ากับค่าคะแนน 5 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  4.52  โดยคิดเป็นค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.66 
 
ตัวช้ีวัด 4.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในทุกมิติ 

 คณะได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของคณะในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารงานงานด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 2.26 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในด้านต่าง ๆ 
 

ล าดับที่ หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

เฉลี่ย 

1 การบริหารจัดการ 4.05 4.55 4.65 4.77 4.51 

2 การจัดการเรียนการสอน 4.28 4.72 4.80 4.72 4.63 

3 การวิจัย 4.08 4.44 4.25 4.78 4.39 

4 การบริการวิชาการ 4.42 4.58 4.24 4.74 4.50 

5 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4.26 4.33 4.08 4.69 4.34 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับ 5 มีค่าเฉลี่ย  4.47  เท่ากับค่าคะแนน 5 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.63  ส่วนด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.34  และ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาปรับปรุงการ
บริหารงานของคณะดังต่อไปนี้ 

1. การออกแบบงานวิจัยข้ามศาสตร์และสามารถน ามาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. นักศึกษามีปัญหาในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงโควิด 
3. อยากให้ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามากขึ้น 
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ตัวชี้วัด 4.5 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
คณะ 

การพัฒนาคณะได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ โดยมีผลการ
ด าเนินงานถึงระดับที่  5 เท่ากับค่าคะแนน 5 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.26 
 
ตารางท่ี 2.26 วิเคราะห์คุณภาพระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
หน่วยงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมกีารมอบหมายในการ
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
หน่วยงาน เช่น ให้ทุกคนใช้งบประมาณอย่างเหมาะสม  
เพียงพอ มีโครงการ วัตถุประสงคชั์ดเจน มีนโยบาย
ประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากร 

ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดี คุณภาพสูงขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี
ความรวดเร็วขึ้น 

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยมีการทบทวนกิจกรรมต่างๆ
ให้ตอบตัวช้ีวัดผลส าเร็จ เปา้หมายได้หลายอย่าง เช่น 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน เช่น การชุมต่างๆ ของคณะ
ผ่านระบบออนไลน์ ลดการสิ้นเปลืองกระดาษ  
การจัดระบบบริการของคณะผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น จองการใช้สื่อ  ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ
ผ่านระบบออนไลน์ 

ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และมีการประเมิน
จุดคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพ่ือการแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากร และ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยการใช้ทรัพยากรอย่าง
ถูกต้องโดยรณรงค์ เรื่องการประหยัดพลังงาน การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า ผา่นโครงการ Zero 
Waste อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างตอ่เนื่อง ปัจจุบันคณะน า
นโยบาย Green Office มาขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

ระดับ 4 มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบ
ที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็น
ต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้คัดเลือกบุคคล
ต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
นางตะวันฉาย บุญประกอบ ศุภรางค์ และ อ.สุจาริณี 
สังข์วรรณะ 

ระดับ 5  หน่วยงานได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความช่ืนชมอย่าง
กว้างขวางและบุคลากรของคณะได้น าแนวทางตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ  คณะได้ส่งเข้า
ประกวดบุคลากรเข้าประกวดกับมหาวิทยาลยั  และได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียติบุคคลต้นแบบประเภทบุคลากร ดา้น
การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เมื่อวันท่ี 20 ม.ค.64 
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ตอนที่ 2 สรุปคะแนนตามตัวชี้วัด 
จากผลการด าเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีคะแนน

ตัวชี้วัดแสดงดังภาพที่ 2.1 และมีค่าคะแนนที่ค านวณค่าถ่วงน้ าหนักแสดงดังตารางที่ 2.27  

ดังนั้นกล่าวได้ว่าผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มี
คะแนนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเฉลี่ย  ดังแผนภาพ  

 

 
 

ภาพที่ 2.1  คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
ตารางท่ี 2.27 คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

 นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของ
ยุทธศาสตร์ประเทศ  
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์
ท้ังหมด  
*(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.4.1) 

 
41.49 

 
5 5 

 
25 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
*(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.4.2) 

 
5.47 

 
1 

5 
 
5 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาท้องถิ่น *(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.5) 

 
41.07 

 
5 5 

 
25 

4. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย *(แผนปฏิบัติการหน้า 59 ตัวชี้วัด 1.9) 

 
3 

 
5 

4 
 

20 
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ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

5. จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ท่ีมีฐานข้อมูล
ต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

 
5 

 
5 5 

 
25 

6. จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 66 ตัวชี้วัด 2.5.1) 

 
6 

 
5 6 

 
30 

7. จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไป
ใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 66 ตัวชี้วัด 2.5.2) 

 
 
2 

 
 

5 6 

 

 
30 

8. จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

 
6 

 
5 

 
4 

 
20 

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมือ
อาชีพ  
1. จ านวนโรงเรียน/เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   
(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

 

ร้อยละ 100 
 

5 6 
 

30 

2. จ านวนครูที่ไดร้ับการพัฒนา 2 
(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

 

ร้อยละ 100 
 

5 6 
 

30 
 

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและ
นอกประเทศ  
1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)  

 

39.36 
 

4 2 
 

8 

2. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.3)  

 

42.55 
 

3 2 
 

6 

3. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
จาก สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.4) 

 
8 

 
5 2 

 
10 

4. จ านวนหลักสตูรระยะสั้น แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่น 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 50 ตัวชี้วัด 1.1.1) 

 

ร้อยละ 100 
ตามแผน 

 
 

5 4 
 

20 

5.หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน)   

ร้อยละ 100 
ตามแผน 

 
5 2 

 
10 

6. จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  (แผนปฏิบัติการ หน้า 53 ตัวชี้วัด 1.3.1) 

 

19 ผลงาน 
 

5 3 
 

15 

7. ผลงานนักศึกษาที่ไดร้ับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 53 ตัวชี้วัด 1.3.2) 

ร้อยละ 100 
ตามแผน 

 

5 3 
 

15 

8. ผลงาน นศ.ป.ตรี ด้านงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รบั
การเผยแพร่ระดับชาตหิรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 54 ตัวชี้วัด 1.3.4) 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

 
5 3 

 
15 
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ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

9. จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 54 ตัวชี้วัด 1.3.4) 

 

29 
 

5 
 

2 
 

10 

10. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 56 ตัวชี้วัด 1.7) 

 

1 
 

5 2 
 

10 

11. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดับคณะประจ าปี
การศึกษา 2563 (ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสตูรในคณะ) 

 

3.44 
 

3.44 3 
 

10.32 

12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.8.1) 

 
 

0 

 
 

0 2 
 
0 
 

13. ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสดุท้ายที่มผีล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.8.2)  
 

 
 
0 

 
 
0 2 

 
 
0 

นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 (ร้อยละ 14) 
1.ค่าคะแนนการประเมินผลตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) 

123 3 
2 

6 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา (แผนปฏิบัติการ หน้า 44 ตัวชี้วัด 5.2.3.1)  
 

 
5 

 
5 4 

 
20 

3. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (แผนปฏิบัติ
การ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.13)  

 
   4.55 

 
5 

4 

 
20 
 
 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อคณะ 
ในทุกมิติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.14) 

 

4.47 
 

5 3 
 

15 

5. ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/วิทยาลัย (นโยบายสภาฯ 
หน้า 17 ตัวช้ีวัด 8)  (แผนปฏิบัติการหน่วยงาน) 

 
5 

 
5 3 

 
15 

ผลรวม (คะแนนxค่าถ่วงน้ าหนัก)    

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 100  445.32 
คะแนนเฉลีย่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4.45 

 
หมายเหตุ 

คะแนนเฉลี่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564= 
ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้ าหนัก)  

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก
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บทที่ 3 
การปรับปรุงพัฒนางาน และข้อเสนอแนะของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตอนที่ 1  
การปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
การปรับปรุง และ พัฒนา 

 
2562 

ข้อเสนอแนะ 
1) คณะควรมีโครงการผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการต่าง ๆ ของคณะเกิดผลเป็น 
Startup  และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับปราชญ์ชุมชนท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยร่วมบูรณาการกับสาขาคณะวิชาต่าง ๆ ในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  สัญลักษณ์สินค้า  ประชาสัมพันธ์  พัฒนาเว็ปไซต์  และพัฒนาผลงาน
โครงการวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานซึ่งจะท าให้มีการ  จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อไป 
การปรับปรุงพัฒนา 
คณะมีการผลักดันนักศึกษาของคณะตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงานฯ  โดย
พัฒนาหลักสูตรบูรณาการร่วมกันกับสาขาวิชาของคณะอ่ืน เช่น หลักสูตรนวัตกรรมชีว
ผลิตภัณฑ์โดยบูรณาการความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมกับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และหลักสูตร อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพท่ีบูรณาการรายวิชา การเรียนการ
สอนร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและบริษัทซีพีออลล์ จ ากัดมหาชน  นอกจากนี้ยัง
ผลักดันให้นักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้เกิด Startup โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลาเผาให้เกิดมูลค่าและมีประโยชน์  บรรจุในภาชนะพร้อมทานเป็นเมี่ยงห่อปลา  
โดยใช้ชื่อว่า  เมี่ยงปร๊ะ  ซึ่งได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ ตาม
โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ซึ่งนักศึกษาของคณะได้รับรางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัล 30,000 บาท เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่อไป 

       คณะมีโครงการกิจกรรมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาผลงาน
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และสัญญลักษณ์สินค้าให้กับบุคลากรและนักศึกษา เช่น จัดท าเฟสบุค
เพ่ือเป็นช่องทางให้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ใน ScienceTech VRU Social (Market)  การจัด
อบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือเพ่ือน าเสนอสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ให้ดูสวยงาม น่าซื้อ    
เทคนิคการโพส์ขายสินค้าออนไลน์ให้มียอดปัง ตังค์มาด้วยมือถือ ฯลฯ 
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   คณะมีการสนับสนุนให้โครงการวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาในคณะเป็นวิจัยเชิงประยุกต์
และเตรียมจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การพัฒนานาโนเซรั่ม  ผ้ามัดย้อมจากฝักบัว
หลวง ของ อ.วีระศักดิ์  กับนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์  การพัฒนาเม็ดสะท้อนความร้อน
จากดินลูกรังในการย้อมผ้าฝ้ายร่วมกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วว.) อยู่
ระหว่างขั้นตอนการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของ ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ผศ.
โยธิน กัลยาเลิศ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข จากวไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ ดร.ชุมพล  บุษบก จากทาง 
วว.  
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ข้อเสนอแนะ 
2) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  ทางคณะมีโครงการกิจกรรม
หลากหลายตามศาสตร์สาขาวิชาเพ่ือลดระดับความยากจนให้กับชุมชนได้มาก  ทางคณะควรท า
ฐานข้อมูลลงเว็ปไซต์ของคณะในการรายงานความก้าวหน้า  ข้อมูลบ่งชี้ได้ว่าชุมชนมีการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิต  และสิ่งแวดล้อมในเชิงรูปธรรมและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  
พร้อมทั้งมีการประเมินโครงการและควรท าแผนพัฒนา (Improvement Plan)  แสดงเป็น
รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะและปรับแผนพัฒนาต่อไป 
การปรับปรุงพัฒนา 

คณะมีกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนโดยอาจารย์และนักศึกษาขอ
หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนท ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต าบล
คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยด าเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชน มี
ผู้เข้าร่วม จ านวน 36 คนจากเป้าหมาย 30 คน โดยอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
หมู่ 1 (น้ าพริกแกงปรุงรส) เป็นอาชีพเสริม และมีการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม  จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแกงพ่อก านัน โดยความร่วมมือกับส านักงาน
เกษตรอ าเภอลาดหลุมแก้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ  12.93 จากรายได้เดิม 
เฉลี่ย 14,500 บาทต่อครัวเรือน เพ่ิมเป็น 16,375 บาท   มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่ 5 (น้ าพริกปลาป่น)  และมีการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม  จัดตั้งกลุ่มสัมมาชีพแปรรูปปลาคลองบางโพธิ์  กลุ่มฯมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ  
11.63 จากรายได้เดิมเฉลี่ยครอบครัวละ 10,000 บาทเพ่ิมเป็น 11,168 บาท นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 23 คน นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่ากับ 4.11 คะแนน 
        นอกจากนีค้ณะยังมีกิจกรรมการปฏิบัติร่วมกับชุมชนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานีโดยสร้างภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลง 1 กลุ่ม  ในการจัดท าต้นแบบ
นวัตกรรมชุมชนเกษตรปลอดภัย  ด้วยผักปลอดสาร  โดยแนะน าการปลูกผักบุ้งจีน  ถั่วงอกและ
เมล็ดทานตะวันงอก เพ่ือน าไปบริโภค แจกจ่าย  และจ าหน่าย  โดยประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการน าร่องมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10   และมีการจัดท ากิจกรรมชุมชนต้นแบบการส่งเสริม
สิ่งแวดล้อมชุมชน คือ หน้าบ้านน่ามองด้วยผักปลอดภัย  มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน
แนวตั้งด้วยวัสดุเหลือใช้ในชุมชน  และปลูกผักปลอดภัยเป็นสวน รั้วบ้านให้น่ามอง 
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        ในปีหน้าคณะจะช่วยพัฒนาระบบ ส่งเสริมระบบการตลาดของชุมชนให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น ร่วมกับการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืน  
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3. ควรน าผลงานวิจัยที่จดทรัพย์สินทางปัญญาโดยมหาวิทยาลัย  ให้ความร่วมมือจัดท าจ าหน่าย
สินค้าโดยมีฝ่ายบริหารจัดการด้านการธุรกิจและมีระเบียบข้อบังคับต่อการจ าหน่ายสินค้าและ
เป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยและอาจารย์ผู้ร่วมด าเนินการต่อไป 
การปรับปรุงพัฒนา 
       คณะได้ด าเนินการร่วมกับทางสถาบันวิจัยในการจดสิทธิบัตรและการน าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกัน   การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดสีสะท้อนแสงร่วมกับทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.) โดยได้น าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ท ากับ วว. ไปปรึกษา
กับทางมหาวิทยาลัยในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาร่วมระหว่าง 2 หน่วยงาน 
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4.ควรมีโครงการค้นหาศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ  เป็นท าเนียบและ
เชิญมาเป็นต้นแบบ  ตัวอย่าง  และท ากิจกรรมร่วมกับคณาจารย์  นักศึกษาและสายสนับสนุน
เพ่ือเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้  ถ่ายทอดคุณธรรม  และสิ่งดีงามเพ่ือปลูกฝังบ่มเพาะกันต่อไป 

การปรับปรุงพัฒนา 
    คณะมีการค้นหาศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ คือ 1. นายณัฐพงษ์  ภูทัตโต 

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม   โดยได้รับยกย่องในด้านการท า
คุณประโยชน์แก่สาธารณะด้านจิตอาสาเพ่ือสังคม โดยเป็นอาสาสมัครด้าน Covid-19  ใน
ระดับประเทศ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
และได้เชิญมาท ากิจกรรมร่วมกับคณาจารย์โดยเชิญเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาปฏิบัติการ
สิ่งแวดล้อม 1 

     2. นางสาวชนิกานต์  แก้วใจบุญ เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี่ จ ากัด(มหาชน) ซึ่งประกอบ
กิจการคลังน้ ามัน และค้าปลีกน้ ามันเชื้อเพลิง  ได้ด าเนินการให้บริษัทได้รับรางวัลชมเชยด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ของ จ.นครราชสีมา จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ซึ่งหลักสูตรได้เชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้กับรุ่นน้องเกี่ยวกับ
ประสบการณ์  เส้นทางสายอาชีพงานอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. คณะมีศาสตร์ต่าง ๆ หลายสาขาวิชา  และได้ท าโครงการบริการวิชาการร่วมกับศาสตร์
สาขาวิชาต่าง ๆ กับคณะอ่ืน ๆ ประสบผลส าเร็จ  ดังนั้น ควรเป็นผู้ประสาน น าก่อตั้งโครงการ
พิเศษหารายได้ (เหมือนบริษัท) มีฝ่ายต่าง ๆ  เช่น การตลาด บัญชี ประชาสัมพันธ์ การ
ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมิน วิจัย เป็นต้น ในด้านตัวอย่างศูนย์อาหารเพ่ือสุขภาพ 
เปิดบริการในมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอก  พร้อมทั้งรับบริการนอกสถานที่
โดยมีอาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา  และบุคคลที่เป็นมืออาชีพเข้าร่วม  และให้นักศึกษาจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ  เข้ามาฝึกประสบการณ์ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและบูรณาการกัน  เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ  ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้ในด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย  (Affective  
Domain) ทักษะพิสัย  (Psychomotor Domain)     
การปรับปรุงพัฒนา 

       นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการ start up จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 5 กลุ่ม  ในการเข้าร่วมแต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา  
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งหมด 8 โมดุล ได้แก่  
Module 1 การสร้างความคิดส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Idea Generation for New 
Entrepreneurs) 
Module 2 ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas) 
Module 3 การวิเคราะห์ตลาดของลูกค้า (Customer Marketing Analysis) 
 Module 4 การสร้างแบรนด์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Branding and New Product 
Development) 
Module 5 การตลาดดิจิทัลและแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันส าหรับผู้ประกอบการ (Digital 
Marketing and Application Platforms for Entrepreneur) 
Module 6 การวางแผนการเงินเพ่ือสร้างธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ (Financial and 
Business Planning for Entrepreneur) 
Module 7 การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing) 
 Module 8 การสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลส าหรับวิเคราะห์การตลาด (Data Visualization for 
Marketing Analytics) 
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ข้อเสนอแนะ2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีโครงการบริการวิชาการ  และตลอดทั้ง
ทางด้านวิจัยที่ประสบผลส าเร็จ เห็นควรประสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  หรือปราชญ์ชาวบ้านใน
ด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ เป็นศิลปะและวัฒนธรรมอันมีคุณค่ายิ่งในการถอดบทเรียนที่ต่อยอด ท า
ให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์  โดยเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพ่ือ
การศึกษา  ระดับปริญญาเอก 

การปรับปรุงพัฒนา 

คณะร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาชุมชน เช่นในโครงการU2T มีการพัฒนาชุมชนตาม
ความต้องการของชาวบ้าน และมีปราชญ์ชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนความรู้ โดยอาจารย์และ
ทีมงานจะท าหน้าที่ในการยกระดับองค์ความรู้ ดังนี้ 
จังหวัดสระแก้ว    ต าบลตาพระยา 
- ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปจิ้งหรีด ได้แก่ สแนคพริกทอดจิ้งหรีด ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง    - 
ยกระดับผลิตภัณฑ์เสื่อกก  
- สแนคพริกทอดจิ้งหรีดและผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง     -  ท าชดุเบาะรองนั่ง กระเป๋าใส่ของ
อเนกประสงค์ และแจกันตกแต่งบ้าน -เทคโนโลยีการย้อมเสื่อกกด้วยสีธรรมชาติในท้องถิ่น และ
ออกแบบลวดลายอัตลักษณ์    - บริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม   
-   การท าปุ๋ยหมัก-น้ าหมักชีวภาพ และของเสียจากจิ้งหรีด 
  
ต าบลตาหลังใน 
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตร มันเทศอบแห้งแบบหนึบ   
- การท าผงปราบศัตรูพืช 
- การปลูกพืชสวนครัว และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก (แตงกวาดอง กิมจิผักกาดขาว พริก
ทอด) 
- ท าปุ๋ยหมักจากพืชสวนครัวที่เหลือเศษจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
จังหวัดปทุมธานี   ต าบลสวนพริกไทย 

-การผลิตและพัฒนาสูตรชา จากใบอ่อนข้าวกล้องหอมปทุม  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว 
เกรียบข้าวกล้องจากข้าวกล้องหอมปทุม 

-แปรรูปบรรจุภัณฑ์จากผักตบชวาเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน   
-ยกระดับการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้เห็ด วิสาหกิจชุมชนต าบลสวนพริกไทย 

ต าบลคูขวาง 
- ยกระดับคุณภาพน้ าพริกปลาป่น ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ าพริกปลาป่น 

- ปุ๋ยหมักชีวภาพหมุนเวียน หรือแปรรูปของเหลือทิ้งในชุมชน  
-ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนธงตะขาบ ส่งเสริมการขาย 
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
การปรับปรุง และ พัฒนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต าบลบ้านเกาะ 
- การผลิตขนมโมจิน้ านมข้าว         - การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ 
- การท าเกษตรปลอดภัย               - การท าปุ๋ยชีวภาพและท าสารปราบศัตรูพืช/โรค
พืชอินทรีย์ 
ต าบลกกแก้วบูรพา 
- การปลูกพืชผักสวนครัวและการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
- อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่กับเทคโนโลยี INTERNET OF THINGS 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย 
- พัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์เพ่ือสร้างรายได้ 
ต าบลบางพลี 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์แยมมะพร้าว           - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยว ริม
แม่น้ าน้อย 
- พัฒนานวัตกรรมถุงประคบสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติผักตบชวากันกระแทก    - พัฒนาผลิตภัณฑ์คอนเฟลก 
จากข้าว 
 

 ข้อเสนอแนะ     
   3. ในการลงพื้นที่บริการวิชาการตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10  เพิ่มความเข้มแข็งให้กับ
มหาวิทยาลัย  ควรมีคณะท างานเฉพาะในด้านแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดให้ชัดเจน โดย
เรียนรู้โครงสร้างชุมชน  บริบท  องค์ความรู้  ปราชญ์ชาวบ้าน  ประสานติดตามประเมินและมกีารปรบัพัฒนา
แผน  (Improvement Plan)  อย่างมีระบบต่อเนื่อง  โดยเฉพาะอาจารย์ควรน ารูปแบบการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ  (Productive Learning)  มาพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น สังคม  โดยนักศึกษาควรลงชุมชนตั้งแต่ปีที่ 1 ตลอด 4 ปี  นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาควรมี
โครงงานจากศาสตร์วิชาตนเอง       โดยคณะมอบหมายอาจารย์จัดท าโครงการบริการวิชาการเป็นชุด
โครงการและให้นักศึกษาทุกคนในคณะเข้าร่วม  เป็นชุดโครงการทีบู่รณาการศาสตร์ตา่ง ๆ  เข้าไปโดยมาจาก
โจทย์หรือความต้องการของชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์  เป้าหมายและตัวช้ีวัดของชุมชน  จะเห็นชุมชนมี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน  นักศึกษาจะได้น า
ประสบการณ์ไปปรับใช้ด ารงชีวิต และประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณค่า และเป็นสมาชิก ที่ดีของ
โลกต่อไป  พร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการด าเนินงานสื่อสาร ติดตาม  ต่อ
ยอด  ประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงและพัฒนา/ปัญหาและอุปสรรค์ 

2563 การปรับปรุงและพัฒนา 
      คณะมีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าโครงงานจากศาสตร์วิชาของตนเองในรูปแบบการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) โดยบูรณาการจากความต้องการของชุมชน และ
ได้ด าเนินการเผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด  เช่น 
       1.การพัฒนาเครื่องดื่มส าเร็จรูปชนิดผงเพ่ือสุขภาพจากกล้วยหอมทองตกเกรด เพ่ือ
น าผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองที่ปลูกมากในเขต จ.ปทุมธานี และมีอายุการเก็บได้ไม่นานมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่มีประโยชน์ และช่วยเหลือเกษตรกรให้มีผลิตภัณฑ์จ าหน่าย
ตลอดปี ด าเนินการโดย อจ.และนักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
       2.นักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรสิ่งแวดล้อม  ด าเนินโครงการพลังวิทย์พลิกน้ าใสใส่
ใจชุมชน  โดยปรับปรุงน้ าผิวดินให้เป็นน้ าดื่มน้ าใช้คุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้อุปโภค
บริโภคในระดับครัวเรือนด้วยการกรองอย่างง่ายร่วมกับความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
ณ  ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  
การน าไปใช้ประโยชน์ :  

1. น้ าดื่มน้ าใช้มีคุณภาพดี สะอาดและปลอดภัยในระดับครัวเรือน   
2. เครื่องต้นแบบระบบปรับปรุงน้ า   
3.  ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนส าหรับซื้อน้ าดื่มใช้ในครัวเรือน 

 ข้อเสนอแนะ   
4. ในสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย  ควรท าเป็นโครงการหรือชมรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  38  แห่งทั่วประเทศ  เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ  มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าให้ความ
ช่วยเหลือ และท าในนามราชภัฏทุกแห่งเป็นเครือข่ายร่วมกัน  ซึ่งอาจจะด าเนินการต่อไปเป็นมูลนิธิ 
การปรับปรุงและพัฒนา 

     คณะมีการวางแผนการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรด้านความเป็น 
สากลด้านการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย และมีการจัดหาครุภัณฑ์ในการ
ส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยในระดับสากล ได้แก่    
โดรนถ่ายภาพทางอากาศกู้ภัย ,หุ่นยนต์กู้ภัย,โดรนด าน้ ากู้ภัย และครุภัณฑ์อ่ืนๆ คณะ
เตรียมการของบประมาณในปี 2565 เพ่ือจัดท าห้องปฏิบัติการทดสอบและบรรเทาสา
ธารณภัยภาคสนาม  เช่น  รถยนต์ดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบน้ าดับเพลิงแรงดัน
สูง จ านวน 2 คัน  เรือกู้ภัยท้องแบนชนิดเรือยนต์และอุปกรณ์กู้ชีพ  และชุดอุปกรณ์ด้าน
ความปลอดภัย รวมงบประมาณ 12 ล้านบาท 
          การจัดอบรมส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรสู่ระดับสากลการบริหารจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ/การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ   ระดับโลก/ระบบสัญญาณเตือนภัย     
งบประมาณจ านวน 1,000,000 บาท           
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงและพัฒนา/ปัญหาและอุปสรรค์ 

2563 ข้อเสนอแนะ 
5. ควรน าผลงานจากอาจารย์และนักศึกษา  และผลงานวิจัยท่ีจดทรัพย์สิน  ทางปัญญา ให้ความร่วมมือ
จัดท า จ าหน่ายสินค้าโดยมีฝ่ายบริหารจัดการรายได้ของมหาวิทยาลัย (งานบริหารทรัพย์สินและรายได้) 
มาร่วมบริหารจัดการด้านธุรกิจ  เช่น  บรรจุภัณฑ์  ตราสัญลักษณ์  การตลาด  ประชาสัมพันธ์  เป็นต้น 
ตลอดจนมีข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายของมหาวิทยาลัยสนับสนุนเรื่องการด าเนินการจ าหน่าย
สินค้าซึ่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ร่วมด าเนินการต่อไป 
การปรับปรุงและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการจัดสร้างสถานที่จ าหน่ายและแสดงผลงานของนักศึกษา และ
คณะได้ด าเนินการพัฒนาอาจารย์  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 

 ข้อเสนอแนะ     
6.  ควรมีโครงการเชิญศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิตสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ศิษย์เก่า เป็นต้นแบบท ากิจกรรมร่วมกับคณาจารย์  นักศึกษาและบุคลากรสายสนับสนุน  เช่น ร่วมกัน
ลงชุมชนตามลักษณะวิชาชีพเฉพาะเพื่อเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้  การถ่ายทอดคุณธรรมและ
จริยธรรม  ตลอดจนสนับสนุน  ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ด้านการประสาน  วางแผน  
เป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  เป็นต้น  การท างานแบบมีเครือข่ายโดยมีสาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  ที่มีนักศึกษาจ านวนมากเข้าร่วมท าฐานข้อมูลและพัฒนาด้านต่าง ๆ ในทุก ๆ 
ข้อที่กล่าวมา 
การปรับปรุงพัฒนา 
      1. คณะมีโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นส าหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมกันอบรมเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะต่างๆ ร่วมกัน 
      2. หลักสูตรต่างๆ ในคณะส่วนใหญ่จะให้ศิษย์เก่าท่ีมีประสบการณ์และประสบ
ความส าเร็จตามสายงานได้มาแชร์ประสบการณ์ท างานให้กับรุ่นน้องซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบัน 
เช่น หลักสูตรโภชนาการและการก าหนดอาหารได้เชิญศิษย์เก่า คือ นางสาวสุทธิดา วิโล
รัมย์ ซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งนักโภชนาการ ในโรงพยาบาล  มาแชร์ประสบการร์ด้านการ
ท างานให้กับนักศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ 
            3. คณะมีเครือข่ายในการผลิตบัณฑิตร่วมกับสถานประกอบการที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ เช่น บริษัท CAT Telecom มีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
นวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์   คณะร่วมกับบริษัทซีพีออลล์ในการผลิตภัณฑ์
สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ สถาบันมาตรวิทยามีส่วนร่วมในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (ต่อเนื่อง) ฯลฯ 
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงและพัฒนา/ปัญหาและอุปสรรค์ 

2563      4. คณะส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ารับการบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการที่ดี โดยเริ่มจากการ
วางแผนธุรกิจ การด าเนินงานต่างๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าธุรกิจ ตลอดจนเรื่อง
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ 
 

2563 ข้อเสนอแนะ     
7. ควรมีโครงการและกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีกลไกอย่าง     เป็นระบบ  ขั้นตอน  
เป้าหมายชัดเจน  เพื่อให้นักศึกษาได้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ  (CEFR)  ระดับ B1  
 ขึ้นไป 
การปรับปรุงพัฒนา 
     คณะการด าเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 2 และ 3  ดังนี้ 
1.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสารส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3   
     ในวันที่ 31 มกราคม และ 7 กุมภาพันธ์ 2564     จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 123 คน  
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม   
2.  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์และการสื่อสารส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2   
       ในวันที่ 6,13 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาทั้งหมด 152 คน  แบ่งเป็น 6 กลุ่ม    
      - มีการก ากับติดตามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
      - มีการทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน มีกิจกรรมและแบบฝึกหัด เพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ  
ปัญหาและอุปสรรค :   เกิดสถานการณ์โควิด 19 จึงท าการปรับรูปแบบการอบรมเป็น
รูปแบบออนไลน์ 
 
 

 
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………. 
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดและค่าถ่วงน้ าหนักการประเมินคณะ/วิทยาลัย/สระแก้ว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   

ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
 นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ  
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนอาจารย์ท้ังหมด  
*(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.4.1) 

ร้อยละ  
0.01-8.99 

ร้อยละ 
9.00-19.99 

ร้อยละ 
20.00-29.99 

ร้อยละ 
30.00-39.99 

 
ร้อยละ 40 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจ านวนนักศึกษาท้ังหมด 
*(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.4.2) 

ร้อยละ  
0.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

ร้อยละ 
70.00-79.99 

 
ร้อยละ 80 

อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น *
(แผนปฏิบัติการหน้า 14 ตัวชี้วัด 1.5) 

ร้อยละ 
0.01- 10.00 

ร้อยละ 
10.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-29.99 

ร้อยละ 
30.00-39.99 

 
ร้อยละ 40 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

4. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย *(แผนปฏิบัติการหน้า 59 ตัวชี้วัด 1.9) 

ร้อยละ 
0- 20.00 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20.01-30.00 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30.01-50.00 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50.01-99.99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง 

5. จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ท่ีมีฐานข้อมูลต าบลใน
การคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
 

6. จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 66 ตัวชี้วัด 2.5.1) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ปุณยนุช  นิลแสง 

7. จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 66 ตัวชี้วัด 2.5.2) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
 

8. จ านวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
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ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   

ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
 นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ  
1. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบบรรจุครไูด้ ในการสอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา *(แผนปฏิบตัิการ หน้า 15  ตัวช้ีวัด 1.13) 

ร้อยละ 
0.01-44.99 

ร้อยละ 
45.00-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ 
75.00-84.99 

 
ร้อยละ 85 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

2. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่ าเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ไดร้ับการบรรจุเขา้
ท างานในท้องถิ่น  *(แผนปฏิบัติการ หน้า 15 ตัวช้ีวัด 1.14) 

ร้อยละ  
0.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-39.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-59.99 

 
ร้อยละ 60 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

3. ร้อยละบณัฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ  
0.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

ร้อยละ 
70.00-79.99 

 
ร้อยละ 80 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

4. จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

5. จ านวนครูที่ไดร้ับการพัฒนา  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ  
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวช้ีวัด 5.1)  

ร้อยละ  
0.01-20.00 

ร้อยละ 
20.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-34.99 

ร้อยละ 
35.00-39.99 

 
ร้อยละ 40 

นางนงลักษณ์  สมณะ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวช้ีวัด 5.3)  

ร้อยละ 0.01-
10.00 

ร้อยละ 
10.01-29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

 
ร้อยละ 70 

นางนงลักษณ์  สมณะ 

3. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ.หรือสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวช้ีวัด 5.4) 

1คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน นางนงลักษณ์  สมณะ 

4. จ านวนหลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 50 ตัวช้ีวัด 1.1.1) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
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ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   

ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
5. หลักสูตรระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

6. จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  *(แผนปฏิบัติการ หน้า 53 ตัวช้ีวัด 1.3.1) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 53 ตัวช้ีวัด 1.3.2)  
 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

8. ผลงาน นศ. ป.ตรี ด้านงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 54 ตัวช้ีวัด 1.3.3)  

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

9. จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการยกย่อง 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ *(แผนปฏิบัติการ หน้า 54 ตัวช้ีวัด 1.3.4) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

10. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 56 ตัวช้ีวัด 1.7) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
 

11. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2563 
(ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรในคณะ) 

ตามค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 
นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว 

12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบ
ตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตัง้แต่
ระดับ B1 ขึ้นไป *(แผนปฏิบตัิการ หน้า 14 ตัวช้ีวัด 1.8.1) 

ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ 
75.00-84.99 

 ร้อยละ 85 ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
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ตัวชี้วัด  
ค่าคะแนน 

อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 

1 2 3 4 5  
13. ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสดุท้ายที่มผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่าตั้งแตร่ะดับ B2 ขึ้นไป 
 *(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวช้ีวัด 1.8.2) 

ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ 
75.00-84.99 

 ร้อยละ 85 ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวท่ีมีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความ
เป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 14) 
1.ค่าคะแนนการประเมินผลตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx)  

0-49 50-99 100-149 150-199  200  ผศ.ดร.อัญชัญ  ยุติธรรม 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา *(แผนปฏิบัติการ หน้า 44 ตัวชี้วัด 5.2.3.1)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 อาจารย์ศริิพร  จิระชัยประสิทธิ 

3. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.13)  

0.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-4.51 4.52-5.00 นางนงลักษณ์  สมณะ 

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อคณะในทุกมิต ิ 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.14) 

0.01-2.50 2.51-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 4.01-5.00 นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 

5. ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ

   หมายเหต   *(ในวงเล็บสีแดง)  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                  **(ในวงเล็บสีเขียว) แผนปฏิบัติของหน่วยงาน 


