
 
 
 
 
 
 

1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
ชื่อหน่วยงานคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

ผลการดำเนนิงานไตรมาสที่ 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จำนวนหลักสตูร
แบบสหวิทยาการที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 
 
 
    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 
2 

หลักสตูร 
 
 
2  

หลักสตูร 

 
 
 
 
 
1 

หลักสตูร 
 
 
3 

หลักสตูร 

1.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสัน้...1....หลักสูตร ได้แก่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1.หลักสูตร…ฝึกอบรมปฏิบัติการอาหารในลักษณะ Private course…..สาขา..คหกรรมศาสตร์และโภชนาการฯ......คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วันเดือนปีเข้าสภา.......-...............ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิน่อย่างไร(อธิบาย)...จัดอบรมฝึกปฏิบัติการทำอาหารในลักษณะ
หลักสตูรระยะสั้นประเภท Private Course ประกอบอาหารไทยจำนวน 8 รายการ ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกตต์่อยอดได้ 
1.1.2 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 3 หลักสตูร 
1.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา คหกรรมศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเดือนปีเข้าสภา........(ตามกำหนดการเข้า 5 
พ.ย. 63) ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย).............................................................................................................. 
2.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเดือนปีเข้าสภา
..............................รอเข้าสภา ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร
(อธิบาย)............................................................................................................. 
3.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขา การจัดการภัยพิบตัิและบรรเทาสาธารณภัย คณะ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี วันเดือนปีเข้าสภา 16 
ม.ค.63 ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย).............................................................................................................. 

1.2 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
     1.2.1 ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 
 
 
4 

ผลงาน 
 
 

 
 
 
4 

ผลงาน 
 
 

1.2.1 จำนวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาตหิรอืนานาชาติ...4...ผลงาน ได้แก่  
จำนวนผลงานในระดับชาติที่ไดร้ับรางวัล 4 รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน 4 ผลงาน 
จำนวนผลงานในระดับนานาชาติทีไ่ด้รับรางวัล ..........รางวลัหรือการเผยแพรจ่ำนวน..........ผลงาน 
 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร/หน้าที่ 

1 การพัฒนาสติกเกอร์บนแอฟ นางสาวจาระวี  มัน ระดับชาต ิ รางวัลรูปแบบ 30-31 ม.ค. การประชุมวิชาการ
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     1.2.2 ผลงานท่ีได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
     1.2.3 ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ 
นานาชาติ  ตามเกณฑ์ กพอ.
กำหนด 
     1.2.4 จำนวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยก
ย่อง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

4  
ผลงาน 

 
60  

ผลงาน 
 
 
 
2 

คน 

1 
ผลงาน 

 
5 

ผลงาน 
 
 
 
8 

คน 

พลิเคช่ันไลน์ชุดการต์ูน
หลักสตูรวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ตะรักษ ์
นางสาวปทุมรัตน์  
ฉัตรรตันศักดิ์               

โปสเตอร์   
รางวัลนำเสนอ
ผลงาน ระดับ
เหรียญเงิน 

2563 และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจัน
เกษม  กทม. 

2 กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยท่ีสดุ นางสาวขวัญจิรา  หึก
ขุนทด          
นางสาวกาญจนา  หัน
ตร ี

ระดับชาต ิ รางวัลรูปแบบ
โปสเตอร์   
รางวัลนำเสนอ
ผลงาน ระดับ
เหรียญเงิน 

30-31 ม.ค.
2563 

การประชุมวิชาการ
และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจัน
เกษม  กทม. 

3 การพัฒนาดอกไมจ้ากผ้า
ย้อมสีจากบัวหลวง 

นางสาวอารีรตัน์  สระ
ทองอินทร์ 

ระดับชาต ิ รางวัลรูปแบบ
นำเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย  
รางวัลนำเสนอ
ผลงาน ระดับ
เหรียญทอง 

30-31 ม.ค.
2563 

การประชุมวิชาการ
และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจัน
เกษม  กทม. 

4 การสำรวจการใช้บรรจุภณัฑ์
แบบครั้งเดียวจากร้านค้า
ภายในมหาวิทยาลัย 

นายสุธ ิ  โลมะบรรณ                   ระดับชาต ิ รางวัลรูปแบบ
นำเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย  

30-31 ม.ค.
2563 

การประชุมวิชาการ
และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับ
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รางวัลนำเสนอ
ผลงาน ระดับ
เหรียญเงิน 

ปริญญาตรี เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจัน
เกษม  กทม. 

 
1.2.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษข์องนักศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน.....5.......ผลงาน  

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงาน
ที่นำไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
จากหน่วยงาน/อื่นๆ

(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีท่ี
อ้างอิงหรือ
นำไปใช้
ประโยชน ์

ผลที่ได้จากการ
นำไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็น

รูปธรรม 
1 เมี่ยงปร๊ะ 1.นายพีระยุทธ สดีา

เลิศ 
2.น.ส.เบญญา ปา
ลวงค์ 
3.น.ส.พนิตา ดำเนิน 
 

- รางวัลชนะเลิศ การ
ประกวดแผนธุรกิจ 
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
ทีมเมี่ยงประ๊ (เมี่ยงปลา
เผาพร้อมรับประทาน) 
จำนวนเงินรางวัล 
30,000 บาท พร้อม
เกียรติบตัร  

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ์

- 

 
1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน....5......ผลงาน   

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ
ผลงาน/ชื่อ
หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2563 
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1 การพัฒนาสติกเกอร์บนแอฟพลิเคช่ัน
ไลน์ชุดการ์ตูนหลักสตูรวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

นางสาวจาระวี  
มันตะรักษ ์
นางสาวปทุมรัตน์  
ฉัตรรตันศักดิ์               

ระดับชาต ิ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.
2563 

การประชุม
วิชาการและการ
นำเสนอ
ผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี 
เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันเกษม  
กทม. 

2 กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยท่ีสดุ นางสาวขวัญจิรา  
หึกขุนทด          
นางสาวกาญจนา  
หันตร ี

ระดับชาต ิ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.
2563 

การประชุม
วิชาการและการ
นำเสนอ
ผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี 
เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันเกษม  
กทม. 

3 การพัฒนาดอกไมจ้ากผ้าย้อมสจีาก
บัวหลวง 

นางสาวอารีรตัน์  
สระทองอินทร ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.
2563 

การประชุม
วิชาการและการ
นำเสนอ
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ผลงานวิจยั 
ระดับปริญญาตรี 
เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันเกษม  
กทม. 

4 การสำรวจการใช้บรรจุภณัฑ์แบบครั้ง
เดียวจากร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 

นายสุธิ   โลมะ
บรรณ                   

ระดับชาต ิ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.
2563 

การประชุม
วิชาการและการ
นำเสนอ
ผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี 
เครือข่าย 9 
มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันเกษม  
กทม. 

5 การหาปรมิาณสารประกอบฟีนอลิ
กรวมและฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระในสาร
สกัดหยาบดอกทองอุไร 

นางสาววรางคณา   
เทศทอง 
นางสาวภัสสรา        
สุขพลี     
นางสาวเบญจมาศ    
พรมนิเลศิ   

ระดับชาต ิ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.
2563 

การประชุม
วิชาการและการ
นำเสนอ
ผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี 
เครือข่าย 9 
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นางสาวสุทธิดา  
นครวงษ ์        

มหาวิทยาลยั ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏจันเกษม  
กทม. 

       
 
1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 8 คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทที่
ได้รับการยกย่อง 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รับ
การยกย่อง 

ชื่อหน่วยงานที่
มอบ 

1 นางสาวตรีวภิา  รังคะวงษ ์ รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลยัชั้นปีท่ี 1 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
 

2 นางสาวกมลทิพย ์ พูลประดิษฐู ์ รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
 

3 นางสาวดาวประกาย ชุมนวล รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
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4 นางสาวเบญจวรรณ วรสีหา รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
 

5 นางสาวปิยะรัตน ์ ศิริวิโรจนกุล รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
 

6 นางสาวสุพินดา หอมหวล รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
 

7 นงสาวอัยดา รุ่งเรือง รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
 

8 นายอรรคพล พูดสตัย ์ รางวัลผลการศึกษา
ยอดเยี่ยมขั้น
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 

ระดับชาต ิ นักศึกษา วันอาทิตย์ที ่
15 ธันวาคม 
2562   

มูลนิธิ
ศาสตราจารย์ 
ดร.แถบ นีละนิธ ิ
 

 

1.3 ร้อยละของอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ

 
 
 
 

 
 
 
 

1.3.1 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน...96....คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนจำนวน......๕๑...คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 53.12  
 
1.ช่ือโครงการ สร้างการเรยีนรู้ พฒันาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ ์ว/ด/ป....-.....ชื่อชุมชน..คูขวาง....การเรยีนรู้จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชน



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

ร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม  
โครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 
     1.3.2 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด  
 

 
ร้อยละ  

40 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
ร้อยละ 
53.12 

 
 

ร้อยละ 
- 
 

คือคณะได้ช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน ช่ือ น้ำพริกแกงปรุงรส และน้ำพริกปลาป่น 
2.ช่ือโครงการ สร้างการเรยีนรู้ พฒันาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ ์ว/ด/ป....-......ชื่อชุมชน....หน้าไม้.........การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ่วมกับ
ชุมชนคือคณะได้ช่วยเหลือให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองโดยสร้างภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้นำการเปลีย่นแปลง 1 กลุ่ม จัดทำต้นแบบ
นวัตกรรมชุมชนเกษตรปลอดภยั ด้วยผักปลอดสาร มีการจัดทำรั้ว สวนแนวตั้งโดยใช้วัสดุในชุมชน รั้วเป็นสวนปลอดสารพิษกินได้ ส่งเสริมการ
ปลูกต้นทานตะวันงอกและผักบุ้งจีน 
1.3.2 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน.............คนมีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการกจิกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติรว่มกับ
ชุมชนจำนวน.................คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ............ เนื่องจากสถานการณ์โควดิไมส่ามารถดำเนินการได ้
1.ช่ือโครงการ อาชีวอนามัย สำนกึรักษ์ท้องถิ่น ว/ด/ป...............ชื่อชุมชน..................การเรียนรูจ้ากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชน
คือ…………………………………………………… 
2.ช่ือโครงการ..................ว/ด/ป...............ชื่อชุมชน..................การเรยีนรู้จากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชนคอื…………………………………………………… 
 
 
 

1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพรห่รือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น  

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
47.65 

●  

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จำนวน 256 คนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ี
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 122 คน จำนวน 62 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.65 
 

ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร หน้าที ่ ว/ด/ป 
1 นายศักดิ์สิทธิ ์สุขสัตยานนท ์

 
การพัฒนาระบบจองห้องพกัศูนย์
การศึกษาพัฒนาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 ณ ม.
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20 ส.ค.63 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

2 1.น.ส.ขวัญฤดี สร่างทุกข ์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการทำงานของ
พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบริษัท
ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธาน ี

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6 ณ 
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

20 ส.ค.63 

3 1.น.ส.จุฑามาศ สิงห์น้อย 
2.นายธนกฤต กจิธราเตชากุล 
3.น.ส.วันณิสา ป้องเศร้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้มะม่วงหาว
มะนาวโห่ในคุกกี้ตัวหนอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

4 1.น.ส.จุฑามาศ สิงห์น้อย 
2.นายธนกฤต กจิธราเตชากุล 
3.น.ส.วันณิสา ป้องเศร้า 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้มะม่วงหาว
มะนาวโห่ในคุกกี้ตัวหนอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

5 4.น.ส.วัลลภา สอนภกัด ี
5.น.ส.ทัดดาว จุติชัย 
6.น.ส.มณพัช โคตรธรรม 

ศึกษาการใช้ใบบวับกทดแทนใบเตยใน
ขนมซาหริ่ม 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

6 7.น.ส.มณพัช โคตรธรรม การศึกษาและพัฒนาไวนข์ิง การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

7 8.น.ส.เดือนเด่น กลิ่นอบเชย 
9.น.ส.มนทิรา อมรสังข์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิฟฟอนเค้กใบ
มะรุม 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

8 8.น.ส.เดือนเด่น กลิ่นอบเชย 
9.น.ส.มนทิรา อมรสังข์ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเพสโต้ ใช้ใบ
หม่อนทดแทนใบโหระพา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

9 10.นายปรเมธ กระศิริ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถัว่เหลืองโดย
ใช้ข้าวโพดหวานทดแทนถั่วเหลอืง 

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี 

10 11.น.ส.อาทิตยา ณ นคร  
12.น.ส.อาภัสรา วงษ์มา 
13.นายณัฐวัฒ ทรัพหิรัญ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมพริกลดน้ำตาล การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2563 
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11 14.น.ส.ปาริชาติ สิงหวิบูลย ์
 

ผลกระทบของสารสกัดจากเครือ
ตดหมูตดหมาในการเป็นสารฆา่และสาร
ยับยั้งการเจริญเติบโตหนอนกระทู้ผกั 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

12 15.น.ส.อารยา แทนคำ 
16.น.ส.จริยา แจ้งวิถ ี
 

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติการย่อย
สลายได้ทางชีวภาพของแผ่นฟิล์ม
พลาสติกผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอลแ์ละ
แป้งข้าวจา้วพันธุ์ปทุมธานี1 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

13 17.น.ส.จงกลดา พลายด ี
18.น.ส.ณัฐธยาน์ บุญส่ง 
19.น.ส.ปพิชญา ประกายแก้ว 

การปรับปรุงผลผลิตของมันำปะหลังโดย
ใช้ไบโอซาร์เป็นวัสดุปรับปรุงดินในตำบล
เพนียด อำเภอโคกสำโรง จ.ลพบุร ี

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

14 20.น.ส.สุนิทรา ตั้งซ้าย 
21.นายภูดิท คุ้มวงษ ์
 

การเปรียบเทียบวิธกีาพยากรณ์สำหรับ
ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลของประเทศ
ไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

15 22.น.ส.เบญจวรรณ วรสีหา  
23.นายเอกราช มธีรรม 

การวิเคราะห์ระบบแถวคอยสำหรับการ
ให้บริการของธนาคารกรุงไทย สาขาเทศ
โก้โลตัส นวนคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

16 24.น.ส.พิชญ์สินี ศรีหาบุญทัน สารประกอบฟีนอลิกฟลาโวนอยดก์าร
ต้านอนุมูลอิสระและการต้านจุลินทรีย์
ของแตงไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

17 25.น.ส.ผกาภรณ์ ฝั่งสินธุ์ 
26.นายชีระวิทย ์รัตนพันธ ์

แนวทางเพื่อลดการสูญเสียอาหารและ
ขยะอาหารในภาคการค้าส่งของประเทศ
ไทย กรณีศึกษาตลาดทะเลไทย จ.
สุมทรสาคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

18 27.นายพัฒนะ สินปร ุ ประสิทธิภาพการบำบัดนำ้เสียจากโรง
อาหารโรงเรียนสาธิต ม.ราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ด้วยระบบถังดักไขมันหลาย
ขั้นตอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
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19 28.น.ส.ณิฌารีย์ พวงเงิน การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับ
ความดังเสียงด้วยโปรแกรม Sound 
Meter และ Decibel x กับอุปกรณ์
ตรวจวัดเสียง 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

20 29.น.ส.วลัยรัตน์ หินชุย 
30.น.ส.จุฑามาศ สารแก้ว 
31.น.ส.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 

ผลของสารสกัดจากใบและกิ่งมะสังต่อ
ร้อยละการตายของหนอนกระทูห้อม 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

21 32.น.ส.สุรีวัลย สิมชาติ  
33.น.ส. สุภาวิตา บดุดาเวียง 
34.น.ส.นิภาพร พลเยี่ยม 

การสกัดเพคตินจากเปลอืกสมซาเพื่อ
ผลิตแยมสมซา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

22 35.น.ส.พัชราวรรณ ป้องกัน รูปแบบและฤทธิ์การต้านเชื้อราของไคโต
โอลิโกแซคคาไรด์ท่ีผลิตด้วยไคติเนสจาก
ข้าวฟา่งเคยู 630 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

23 36.น.ส.โสภิดา ทองศร ี การศึกษาเปรียบเทียบมวลชีวภาพของ
หนอนแดงภายใต้ระบบการให้อาหารที่
แตกต่างกัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

24 37 น.ส.ศรัญญา มูลพลิก ฤทธิ์การตา้นเช้ือราของไคโตโอลิโกแซค
คาไรด์ท่ีผลิตด้วยไคติเนสจาก ข้าว กข.6 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 
 

7 มิ.ย.62 

25 38.น.ส.สร้อยฟ้า เชิญกลาง 
39.น.ส.พุธิตา ภูมิคอนสาร 

การเปรียบเทียบฤทธิ์การต้านเชื้อราและ
รูปแบบของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ท่ี
ผลิตด้วยไคติเนสจากกระถินบา้นและไค
ติเนสจากก้ามป ู

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

26 40.น.ส.วราภรณฺ สุขสาร การสร้างออนโทโลยีแนะ 
นำดนตรีบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

27 41.น.ส.กนกพร เปล่งสันเที๊ยะ การสร้างออนโทโลยีให้คำปรึกษาแนว
ทางการบำบัดความเครียด 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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28 42.นายธนัท พลเมือง CGI กับการผลิตสื่อ เร่ือง GOODNESS การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

29 43.น.ส.ศิริทิพย์ สุขสมัคร ระบบการจัดการคลังสินค้าวัสดุไฟฟ้า
ออนไลน์ กรณีศึกษา  บริษัท แปซิฟิค
อุตสาหกรรม กระสอบพลาสติก จ ากัด 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

30 44.น.ส.นพวรรณ แสงสว่าง 
45.น.ส.กุลิสรา สีชมภู 
46.น.ส.ณัฎฐา สันธินาค 
47.นายกนต์ธีร์ สุรพาล 
48.น.ส.พิชญา นาคย่านยาว 

การประเมินความหลากหลายของ
รูปแบบอาหารวา่งที่เป็นผลไม้ต่อการ
บริโภคผลไม้ของเด็กวัย เรียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

31 49.น.ส.อาจาวรรณ บุญศร ี
50.น.ส.ปาริชาติ รักญาต ิ
51.น.ส.ชลธิชา ปิยวัชรวิจิตร 

การพัฒนาเมนูอาหารกลางวันหมุนเวยีน 
4 สัปดาห์ สำหรับเด็กวยัเรียน อาย ุ6-
12 ปี โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภฏวัไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

32 52.น.ส.สิริขวัญ สมบัติ 
53.น.ส.กัลยกร แพรส ี

การพัฒนาต ารับอาหารท้องถิ่นส าหรับ
ผู้สูงอายุในต าบลเกาะเกิด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

33 54.น.ส.รัตติกาล หลงมา 
55. น.ส.ณัฐณิชา เหมือนจิตร 
56.น.ส.สุจิรา หนองสระ 
57.น.ส.แพรพรรณ บรรจง 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของ เกษตรกรปลูกข้าว 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

34 58.นายประสิทธิ์ สุขสำโรง 
59.น.ส.ศิริรัก จันทิมา 
60.นายอานนท์ เปยีใหญ ่

ความชุกและปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กบั
อาการความผิดปกติของระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื อ ของ พนักงานเก็บขน
ขยะ เทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุร ี
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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35 61.นายนัฐศาสตร์ ประเสริฐสวัสดิ์ 
62.นายปิยะรัตน์ ศิริวโิรจกุล 
63.น.ส.พนิดา พิมาน 
64.น.ส.ศิริกาญจน์ เหลืองแดง 

การศึกษาปจัจยัที่มีผลต่อความสามารถ
ในการยกและเคลื่อนย้ายของพนกังาน
ชาย ในโรงส ีขา้วแห่งหนึ่ง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

36 65.น.ส.สุภัสสรา ดีขุนทด 
66.นายศราวุฒิ ทานิล 
68.น.ส.ศรีสุดา เดชจันทร ์
68.น.ส.ทิพาวรรณ คำแหง 

ความชุกและปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กบั
การสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิต   ชิ้นส่วน
ยานยนตแ์ห่งหนึ่ง จังหวัดสมุทรสาคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

37 69.น.ส.อรพรรณ นามมนตรี 
70.น.ส.กาญจนาพร ขรจันทร ์
71.นายณัฎฐวุฒิ พงษ์ประยูร 
72.น.ส.วรนิษฐ ์ศรีหนองโคตร 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียด
จากการท างานของพนักงาน 
กรณีศึกษา: บริษัทผลิต ชิ้นส่วนเครื่อง
ปริ้นเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

38 73.น.ส.กัญญาณัฐ จันทร์ธรรม 
75.น.ส.มุกดา แพงศร ี
75.น.ส.พรสวรรค์ รักษ์มณี 
76.น.ส.วันวิสา แผ่นทอง 

ความรู้ ทัศนคต ิและการปฏิบัติในการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ของเกษตรกรผู้ ปลูก อ้อยในหมู่บ้าน
เขาส าพุง ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแกว้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

39 77.นายเมธาพัฒน์ โพธิสารพงษ์กุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เร่ือง 
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

40 78.นายณัฐวุฒิ ศรีแย้ม 
79.นายนภสินธุ ์อริยปัญญาธรรม 

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม เร่ือง ความซ่ือสัตย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

41 80.นายภัทรพล พุ่มแดง 
81.น.ส.พิชญ์ภวัฒน์ มีอาษา 

การพัฒนานิทานมัลติมีเดีย เพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองพญา
ไก่ป่า 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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42 82.น.ส.ศิวพร เชนส้ม ระบบจัดส่งเบเกอรี่ในพื้นที่ (กรณีศึกษา
ร้าน นุช เบเกอรี่) 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

43 83.นายรัตติภูมิ เกตุถาวร ระบบการจัดการห้องประชุมและ
ห้องปฏิบัติการ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย อลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

44 84.นายธนดิษฐ์ ชนะสิทธิ ์ การพัฒนาระบบการจัดการวารสารวจิัย
การเวก คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

45 85.นายอำนวย หยกสินพูนทว ี การออกแบบและพัฒนาระบบการสั่งซ้ือ
เครื่องดื่มล่วงหน้า กรณีศึกษาร้านไอปั่น 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

46 86.นายจีรยุทธ ศรประจักรชยั การพัฒนาระบบบริการของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

47 87.นายไพสิฐ อ่อนธน ู การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการร้านรับ
ซ้ือขยะรีไซเคิล กรณีศึกษา ร้านสมพร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

48 88.นายเขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการจองโต๊ะจีน กรณีศึกษา สวน
อาหารลุงนวย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

49 89.นายอดุลย์ ชัชวาลยางกูล การพัฒนาระบบส่งการบ้านออนไลน์
และค านวณคะแนน ตามตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

50 90.นายสมกมล ชาญชาตร ี การเปรียบเทียบการคิดแบบบูรณาการ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับความอยู่รอด
ด้วยการ์ตูน แอนิเมชัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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51 91.นายปฐวี แสงศร ี
92.นายฐิติกร รักษาทรัพย ์

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการร้านจ าหนา่ยอุปกรณ์ตกแต่งสวน 
: กรณีศึกษาร้าน เล็ก-ดา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

52 93.นายธนกฤต ลือเรือง การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการ
จองห้องประชุมออนไลน์ กรณีศึกษา ส 
านักบริหารการ ทะเบียน กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

53 94.นายสรศักดิ์ ขวัญทอง การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่
จอดรถ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

54 95.น.ส.สาวิตร ีแจ่มดวง 
96.นายศักดินันท์ 
 ณัฐพรลาภิสรา 
97.น.ส.นวรัตน ์มากผึ้ง 

การย้อมสีผา้ฝ้ายดว้ยบวัหลวงปทุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

55 98.นายเจษฎากร เริงจินดา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศกึษา
และศิษย์เก่า 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

56 99.น.ส.พรนภา บัวภา 
100.น.ส.ภัทรกร เลิศถิรานนท์ 

ความชุกของการบาดเจ็บระบบโครงร่าง
และกล้ามเน้ือ 
กรณีศึกษา พนกังานสำนักงานก่อสร้าง
แห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

57 101.นายชรินรัตน์ แซ่เตีย 
 102.น.ส.วิลาวัลย์ เลิศผล 
103. นายอนุชิต พุ่มบุญฤทธิ ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความจุปอด
ของพนักงานเย็บผ้า 
ในโรงงานสิ่งทอแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบรุ ี

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

58 104.น.ส.นนทวรรณา สุวรรณเหลา 
105.น.ส. พรรนิภา กรด ี

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพ
การได้ยินของพนักงานโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์แห่ง
หนึ่ง จังหวัดชลบุร ี

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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53 106.น.ส.ขวัญฤทัย อัตโน 
107.น.ส.มณฑาทิพย์ บุญวิรัตน์ 

การศึกษาปจัจยัที่มีวามสัมพันธก์ับ
อาการผิดปกติของกล้ามเน้ือ 
และกระดูกโครงร่างของพนักงานชาย 
ในบริษัทขนส่งนํ้าดื่มเขตอำเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

54 108.น.ส.อริญญาวรรณ สุขจิต  
นายวัชระพงษ์ บรรพต 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพ
ปอดของผู้ประกอบอาชพีมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง: ซอยพหลโยธิน 48 เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

55 109.น.ส.ปวีณ์สุดา สมติ๊บ 
110.น.ส.รัชฎาภรณ์ หุ่นศิลป ์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพ
การได้ยินของพนักงานแผนกเย็บผา้
โรงงานแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุร ี

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

56 111.น.ส.ขวัญฤดี สร่างทุกข์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความปลอดภยัในการทำงานของ
พนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบริษัท
ก่อสร้างแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

57 112.น.ส.สุพัตรา มะกา 
113.น.ส.อานีต้า เจะยอ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิด
อุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน
ก่อสร้าง:กรณีศึกษา บริษัทก่อสร้างแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสระบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

58 114.น.ส.ปวัลรัตน์ อัมพวา การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์
ปริมาณน้ำฝนรายเดือนในจังหวัด
ปทุมธาน ี

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

59 115.น.ส.สุนิทรา ตั้งด่านซ้าย การเปรียบเทียบวิธกีารพยากรณ์ปริมาณ
ความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของ มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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60 116.น.ส.สุนิทรา ตั้งด่านซ้าย 
117.น.ส.เบญจวรรณ ตรีวงษ ์
118.น.ส.พัชรินทร์ สุขประเสริฐ 

การเปรียบเทียบวิธกีารพยากรณ์สำหรับ
ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซินของประเทศ
ไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

61 119.น.ส.นัฎชา ปาหาญ 
120.น.ส.น้ำเพ็ชร พวงมะณี 
121.น.ส.ปาณิศา หินผา 

การศึกษาเบื้องต้นในการผลิต
น้ำส้มสายชูจากสับปะรดเหลือทิ้งผสม
น้ำเสาวรส 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

62 122.น.ส.พลอยไพลิน สุขพรม การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลติ
เอ็นไซม์เซลลูเลสจากตัวอย่างดินที่มีเศษ
ฟางข้าว 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

 

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการ
เผยแพรร่ะดับนานาชาติ  

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ 
- 
 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาจำนวนวน.........ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน
....................ผลงาน คิดเป็นร้อยละ........  
 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน งานวิจัย/งาน
สร้างสรร 

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร 
หน้าท่ี 

ว/ด/ป 

1      
2      
 

 
1.6 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ   

1 
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

จำนวน.4..เรื่อง  
1. ช่ือแนวปฏิบัติ การออกแบบสถานท่ีจำหน่ายอาหารตามหลักสุขาภิบาล  โดย หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
ช่ือหลักสูตร นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
2. ช่ือแนวปฏิบัติ สังขยาฟักทองทางเลือกอาหารฝึกกลืนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ  
โดย หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร 
ช่ือหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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3. ช่ือแนวปฏิบัติ การติดตามตำแหน่งของลูกเหล็กท่ีมีการเคลื่อนแบบโปรเจคไทล์ โดย ฟิสิกส์ประยุกต์   
ช่ือหลักสูตร  ฟิสิกส์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
4. ช่ือแนวปฏิบัติ สบู่กลีเซอรีนสครับจากโยเกิร์ตข้าวไรซ์เบอรี่ โดย หลักสตูรเทคโนโลยีชีวภาพ 
ช่ือหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

1.7 ร้อยละของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า 
1.7.1 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 
1.7.2 ระดับบัณฑติศึกษา
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ  
85 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
1.34 

ร้อยละ 
- 

1.7.1 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายจำนวน 149 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 149 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ.......1.34.... 
1.7.2 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ ช้ันปีสุดท้ายจำนวน .....คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน........คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่าระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ ระดบั B2 จำนวน ...........คน คิดเป็นรอ้ยละ
..................... 

1.8 จำนวนผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

2 
ราย 

 
 
 

1 
ราย 

 

จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย......1.......ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 
1. ช่ือผู้ประกอบการ 1.นายพีระยทุธ สีดาเลศิ 

2.น.ส.เบญญา ปาลวงค์ 

3.น.ส.พนิตา ดำเนิน 

ช่ือ Startup  เมี่ยงปร๊ะ 
 

1.9 ร้อยละของบัณฑิต ร้อยละ  ร้อยละ จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 157 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 142 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
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ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  
 

80 66.90 
●  

อิสระภายใน 1 ปี จำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 แยกผลตามคณะได้ ดังนี้   
 

คณะ 
จำนวน
บัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตมีงานทำ
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 157 142 95 66.90 
รวม 157 142 95 66.90 

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

1.10 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 

มากกว่า 
4.51 

3.66 จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 165  คน มีผู้ใช้บัณฑิต 54 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 54 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลีย่อยู่ระดับ 3.66 

คณะ 
จำนวนผู้ใช้

บัณฑิตทั้งหมด 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 54 54 3.66 
รวม 54 54 3.66 

 
จำแนกตามด้านความพึงพอใจ ดังนี ้

คณะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ/

วิชาชีพ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.61 4.27 4.34 4.54 4.16 
รวม 4.61 4.27 4.34 4.54 4.16 
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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ ...................................................... 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศ หรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
5.68 

●  

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด  88 คน ผลงาน ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ จำนวน  5 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 5.68 
 

ที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาทอ้งถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดบัประเทศ 

1 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้มีกลิ่นหอมจาก
ผ้าย้อมสีฝักบวัหลวงแห้ง 

เจ้าของผลงาน 
น.ส.อารีรัตน์ สระทอง
อินทร์ 
น.ส.วิภาดา แม้น
ปรางค์ 
น.ส.พิจิตรา เปรมปรี 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน ์

งานวิจัย ใช้ต้ังโชว์ในห้องรับแขก ห้องทำงาน เพือ่ให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยชว่ย
ผ่อนคลายให้แก่ผู้ที่สูดดมนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชุมชน สร้างอาชีพและ
รายได้ให้แก่ชุมชน 

2 ดอกไม้จากผา้ย้อมสจีากฝกับัว
แห้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เจ้าของผลงาน 
น.ส.อารีรัตน์  สระ
ทองอินทร์ 
น.ส.วิภาดา  แม้น
ปรางค์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน ์

Productive 
learning จาก
รายวิชาเรียน 
เป็นผลงาน
ประเภทชิ้นงาน 

เป็นการศึกษาวิธกีารยอ้มผ้าฝ้ายจากสีบวัหลวง แลว้นำประยุกต์ใชก้ับการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากผา้  ซ่ึงดอกไม้ผ้าทีย่้อมสีจากบัวหลวง สามารถนำไปใช้
สำหรับตั้งโชว์ได้ 

3 ชุดโอกาสพิเศษจากผ้าฝา้ยย้อมสี
จากผักบัวหลวงแห้ง 

เจ้าของผลงาน 
นายพิเชษฐ์  ยุทธวธิ ี
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน ์

งานวิจัย เป็นการศึกษาวิธกีารยอ้มผ้าฝ้ายจากสีบวัหลวง แลว้นำผา้ที่ย้อมสีไป
ประยุกต์ตัดเย็บชุดโอกาสพิเศษ  ซ่ึงเป็นการยกระดับการนำบัวหลวงแห้ง
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการย้อมผ้า 
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4 แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์    มหาวิทยาลัยราช
ภัฏไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธาน ี
 

เจ้าของรายวิชา 
อ.อรวรรณ ชำนาญพุด
ซา 
รายชื่อนักศึกษา
เจ้าของผลงาน 
น.ส.จุฑามาศ ปิ่นทอง 
น.ส.ดวงกมล จงสกุล 
น.ส.ศรินธร จันทร์เชื้อ 
น.ส. สุดารัตน์ ผดุงพล 
น.ส. วิสุดา อุทา
  
 

ชิ้นงาน 
(การนำเสนอ
แบบOral โดยใช้ 
Power point) 

นำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำแผนปอ้งกันและระงับอัคคีภัยของ
อาคารอื่น  ๆ ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานีได้  เพือ่ให้เป็นไปตามฎกระทรวงในการกำหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอา
ชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย   พ.ศ. 2555 

 

5 การทำแซนวิช,ดอกไม้จาก
ธนบัตร,พวงมะโหรต,กระทง
ขนมปังและวุ้นผลไม้ 

ผศ.เบญจางค์ อัจฉริย
โพธา 

เป็นผลงาน
ประเภท
ชิ้นงาน 

เป็นการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนด้วยจิตอาสาของนักศึกษาคหกรรม
ศาสตร์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะนำความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ไปเผยแพร่
ในลักษณะของฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนของ 
ชุมชนและกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 

 
 
 

2.2 จำนวนโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

1 
โครงการ 

1 
 โครงการ 

จำนวนโครงการวิจยัรับใช้สังคมทีเ่กิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  1 โครงการ 

คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ 
(จำนวน) 

ภาคีเครือข่าย 

ครุศาสตร ์   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1 เครือข่าย ASTC 8 สถาบัน 11 หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรังสติ วิทยาลัยนวตักรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยั หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ วิทยาลัยการแพทย์แผน
ไทย และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรุี คณะวิทยาศาสตรม์หาวิทยาลัยสยาม คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกำแพงแสน และคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(ยกเลิกโครงการ) 

 
จำแนกตามโครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อภาคีเครือข่าย รับใช้สังคมด้าน ผลที่ได้จากการดำเนินการ 
1     
2     

 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

85  
ผลงาน 

40 
ผลงาน 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน...40.....ผลงาน 
ระดับชาติ 31 ผลงาน 
ระดับนานาชาติ  9 ผลงาน 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ

หลักสูตร 
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป เผยแพร่ที่สถานที่/
วารสาร หน้าท่ี 
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1 PHYTOCHEMICAL TOTAL 
PHENOLIC CONTENT TOTAL 
FLAVONOID CONTENT AND 
ANTIOXIDANT ACTIVITY 
FROM NELUMBO NUCIFERA 
GAERTN 

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน ระดับนานาชาต ิ Vol 14 No 
3 (2019): 
VRU 
Research 
and 
Developm
ent Journal 
Science 
and 
Technolog
y 
September 
- 
December 

วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์  

2 ANTIOXIDANT ACTIVITY BY 
CHITOOLIGOSACCHARIDES 
OF CHITOSANASE FROM 
SAMANCA SAMAN (JACQ) 
MERR., LEUCAENA 
LEUCOCEPHALA DE WIT, 
ORYZA SATIVA RD. 6 AND 
SORGHUM VULGARE KU 
630 

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ระดับนานาชาต ิ Vol 14 No 
3 (2019): 
VRU 
Research 
and 
Developm
ent Journal 
Science 
and 

วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233430
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233430
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233430
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233430
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233430
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233430
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233431
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 Technolog
y 
September 
- 
December 

3 PRODUCT DEVELOPMENT 
OF CHONG ARANG 
COMMUNITY : CHAYA 
HERBAL TEA WITH ROASTED 
BLACK GLUTINOUS RICE 
AROMA 

อาจารย์จรุีมาศ ดี
อำมาตย์ และคณะ 

ระดับนานาชาต ิ Vol 14 No 
3 (2019): 
VRU 
Research 
and 
Developm
ent Journal 
Science 
and 
Technolog
y 
September 
- 
December 

วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ ์

4 A Class of Exponential 
Estimator to Estimate the 
Population Mean in the 
Presence of Non-Response 

อ.ดร.ณภัทณจ์ันทร์ ด่าน
สวัสดิ ์

 TCI 1 October – 
December 
2019. 

Science and 
Technology 
Naresuan 
University Journal. 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233435
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233435
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233435
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233435
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233435
https://www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal/article/view/233435
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 Volume 27, No.4, 
5 Modified proximal point 

algorithms involving convex 
combination technique for 
solving minimization 
problems with convergence 
analysis 

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ scopus online:03 
Sep 2019. 

Optimization. A 
Journal of 
Mathematical 
Programming and 
Operations 
Research. 
Published 

6 “FIXED POINT THEOREMS 
FOR MEIR-KEELER 
CONDENSING OPERATORS 
IN PARTIALLY ORDERED 
BANACH SPACES”         

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ ระดับนานาชาต ิ Page 77-94 
Vol. 18, No 
1 (2020)  in 
March 
2020. 

Thai journal of 
Mathematics 
Vol.18,No.1,  

7. “COMMON FIXED POINT OF 
MODIFIED PICARD-S 
INTERATION PROCESS 
INVOLVING TWO G-
NONEXPENSIVE MAPPING IN 
CAT (0) SPACE WITH 
DIRECTED GRAPH”         

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ ระดับนานาชาต ิ Page 1-13 
Vol. 18, No 
1 (2020)  in 
March 
2020 

Thai journal of 
Mathematics 
Vol.18,No.1, Page 
1-13 Vol 18, No 1 
(2020) 

8 A three-step approximation 
method of Fixed points for 

อ.ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ ระดับนานาชาต ิ ระหว่างวันท่ี 
11 – 14 
กันยายน 

The 2nd 
International 
Workshop 

http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/index
http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/index
http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/index
http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/index
http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/index
http://thaijmath.in.cmu.ac.th/index.php/thaijmath/index
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Presic nonexpansive 
mappings in CAT(10) 

2562 ณ 
โรงแรมเดอะ
ไทด์ บาง
แสน 

Applied 
Nonlinear 
Analysis (IWANA 
2019)  

9 การจำแนกพันธุ์และการ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วยไม้สกลุหวาย
หมู่แคลสิตาด้วยเครื่องหมายส
ก๊อต 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต ์ ระดับนานาชาต ิ Thailand 
Vol.8 No.5 
September 
- October 
2019 

Thai Journal of 
Science & 
Technology Asia, 
A publication of 
Thammasat 
University, 
Thailand Vol.8 
No.5 September 
- October 2019 

10 Indoor air quality 
improvement by simple 
ventilated practice and 
sansevieria trifasciata  

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล 
และคณะ 

 
  

ระดับนานาชาต ิ Atmospher
e 
2020,11,27
1;doi:3390/ 
Atmos1103
0271 

Atmosphere 
2020,11,271;doi:3
390/ 
Atmos11030271 

10 Heavy metal contamination 
at highland agricultural soil 
at dan sai district, loei 
provien, Thailand   

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล 
และคณะ 
 

ระดับนานาชาต ิ  Journal of public 
health and 
development 
vol.17 no.3 
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september-
december 2019 

11 Forecast the number of 
unemployed in Thailand 
classified by education 
level using differential 
equation model 

ผศ.คชินทร ์โกกนุทาภรณ์ ระดับนานาชาต ิ วาร
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มทร.ธัญบุรี 
ฉบับที่ 10 เล่ม
ที่ 1 ฉ.เดือน
มกราคม –
มิถุนายน 2563 

วารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุร ี

12 Sanck consumption 
behaviors in pre-school 
children in klong lung child 
development center 7 
klongnueng sub-district 
klong lung district pathum 
thani provine 

อ.จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง
และคณะ 

ระดับนานาชาต ิ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

The 10th 
International 
Conference on 
Nutrition and 
Physical Activity on 
Aging, Obesity and 
Cancer (NAPA 2019): 
"Promoting Health 
and Wellbeing Thru 
Life Style Changing" 
ณ มหาวิทยาลยับูรพา, 
จังหวัดชลบุร ี
 

13 The comparison of sensory 
perception, sweetness 
level and purchasing 

อ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท ์
และคณะ 

ระดับนานาชาต ิ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

The 10th 
International 
Conference on 
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decision between selected 
stevia containing and 
regular beverage products 
in Thailand market 

Nutrition and 
Physical Activity on 
Aging, Obesity and 
Cancer (NAPA 2019): 
"Promoting Health 
and Wellbeing Thru 
Life Style Changing" 
ณ มหาวิทยาลยับูรพา, 
จังหวัดชลบุร ี
 

14 Body composition among 
fitness club members of 
valaya alongkorn rajabhat 
university  under the royal 
patronage pathum thani 
Thailand : a cross-sectional 
study 

อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ และ
คณะ 

ระดับนานาชาต ิ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

The 10th 
International 
Conference on 
Nutrition and 
Physical Activity on 
Aging, Obesity and 
Cancer (NAPA 2019): 
"Promoting Health 
and Wellbeing Thru 
Life Style Changing" 
ณ มหาวิทยาลยับูรพา, 
จังหวัดชลบุร ี
 

15 การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนชุมชนนวนครวิล
ล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ปัณณ์รัตน์ วงศ์พัฒนานิ
ภาส และคณะ 

ระดับนานชาต ิ 20–21 ก.พ.63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสู่การพัฒนา
ชุมชนฉลาดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1
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ระหว่างวันที ่20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 

16 WEB-Based instructional 
development of computer 
programming for 
mathayomsuksa 5 students 

อ.สุรินทร์ อุ่นแสน ระดับนานาชาต ิ 19 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ม.ศรีประทุม 
ครั้งที่ 14  

17 การศึกษาตำรับข้าวสงกรานต์ชาว
มอญชุมชนศาลาแดงเหนือ อำเภอสาม
โคก จ.ปทุมธาน ี

อ.จุรีมาศ ดีอำมาตย ์ ระดับชาติ ก.ค.-ธ.ค.62 วารสารมนุษยศาสาต์
และสังคมศาสตร์ มรภ.
อุดรธานี ปีที ่8 ฉ.2 
ก.ค.-ธ.ค.62  

18 ผลของสารสกัดดาวเรืองในการเป็น
สารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโต
ของหนอนกระทู้ผักในห้องปฏิบัตกิาร 

ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ ระดับชาติ กรกฎาคม - 
ธันวาคม 
2019-12-27 
 

ปีที่ 7 ฉบับที ่2 (2019): 
วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีมหาวิทยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี 

19 เปรียบเทียบประสิทธภิาพน้ำมันหอม
ระเหยจากพืชวงศ์ขิงในการควบคุมด้ว
ถั่วเขียว 

ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวจิัยรำไพพรรณี 
ปีที่ 13 ฉ.3  

20 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก
กากรองในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว 

ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ ระดับชาติ September – 
December 
2019 

Vol. 11 No. 3 (2019): 
Vol.11 No.3 
September – 
December 2019 

21 การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชุมชนนวนครหน้าเมือง ต.
ท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 

อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม ระดับชาติ 20-21 ก.พ.63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสู่การพัฒนา
ชุมชนในภูมิภาคเอเซีย
แปซิฟิก ครั้งที่ 1 
วิทยาลยัพัฒนา
เศรษฐกิจและ



ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

เทคโนโลยีชุมชนแห่ง
เอเซีย มรภ.เชียงใหม่ 

22 กรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่1 

อ.ดาวรถา วีระพันธ ์ ระดับชาติ เดือน มิ.ย.-ธ.ค.
63 

วารสารวจิัยและพัฒนา 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
สาขามนุษยศาสตร์ ปีที่ 
14 ฉ.3 

23 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทน
ในการจำคำควบกล้ำของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย 
เร่ือง ควบกล้ำร่วมกับการจัดกิจกรรม
โดยเกมบัตรคำ  

อ.ดาวรถา วีระพันธ ์ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.63 วารสารบัณฑิตศึกษา 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปีที่ 
13 ฉ.3 

24 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และพฤติกรรม
การทำงานกลุ่ม เร่ือง ความผิด
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์

อ.ดาวรถา วีระพันธ ์ ระดับชาติ กงค.-ธ.ค.62 วารสารมนุษยศาสตร์ 
มรภ.อุดร ปีที่ 8 ฉ.2 

25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะมว่งหาว
มะนาวโห ่

ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ระดับชาติ 12-13 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏกรุง
เก่า 12-13 ธ.ค.62 

26 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและ
ปริมาณจุลินทรีย์ของหญ้าเนเปยีร์หมัก
ที่อายกุารหมักตา่งกัน  

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศร ี ระดับชาติ 19 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิจยัรำไพ
พรรณ ีครั้งที่ 13 วันที่ 
19 ธ.ค.62 

27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของ
ชุมชนบ้านคลองอาราง : ชาสมุนไพร
ชากลิ่นข้าวเหนียวดำค่ัว 

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระ
พิทักษ ์

ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวจิัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ฯ ปีที่ 14 
ฉ.3 
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28 การต้านอนุมูลอิสระของไคโตโอลิโก
แซคคาไรด์ท่ีผลิตด้วยไคโตซานเน
สจากกา้มปูกระถินบ้าน ข้าว กข.6 
และข้าวฟ่าง เคย ู630 

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวจิัยอละพัฒนา 
ปีที่ 14 ฉ.3 

29 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภค
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตจังหวัดปทุมธาน ี 

อ.ลัดดาวัลยื กงพล ี ระดับชาติ 1 มี.ค.63 การประชุวิชาการ
ระดับชาติ ราชภัฏ
หมู่บ้านวจิัย 

 
30 การเพิ่มผลิตภาพสีเขยีวของการผลิต

กล้วยหอม 
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา ระดับชาติ 27-28 ม.ค.63 วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 

48 (2563) ฉบับพิเศษ 
1 

31 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อการ
สืบค้นลวดลายตะกรา้เชือกฟางบ้าน
คลองบางสิงห์ 
 

อ.สุรินทร์ อุ่นแสนและ
คณะ 

ระดับชาติ 20–21 ก.พ.63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสู่การพัฒนา
ชุมชนฉลาดในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที ่20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2563 

32 การพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที ่1  

อ.ดาวรถา วีระพันธ์และ
คณะ 

ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวจิัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ฯ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

33 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
เร่ืองการแปลงโมเดล 3 มิต ิด้วยภาษา 
VRML ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉ.3 

34 ผลของสารสกัดจากเครือ
ตดหมูตดหมาในการควบคุมด้วงงวง
ข้าว 

ผศ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์, 
ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ 

ระดับชาติ พฤษภาคม-
สิงหาคม 
2563  

วารสารเกษตร ฉบับนี้
เป็นปีที่ 36 ฉบับที ่2  

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/183462
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/183462
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/183462
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35 การเพิ่มผลิตภาพสีเขยีวของการผลิต

กล้วยหอม 
ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา TCI1 NUMBER 1 

January - 
February 
2020 

ปีที่ 48 ฉบับที ่1 
มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2563  ่VOLUME 48  

36 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศกึษา
และศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

อ.ณัฐรดี อนุพงศ์ ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาตรี คร้ังที่ 6 ณ 
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หนา้
216-224 

37 ความชุกของการบาดเจ็บระบบโครง
ร่างและกล้ามเน้ือกรณีศึกษา พนกังาน
สำนักงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัด
สระบุรี 

อ.พชรกมล กลั่นบุศย ์ ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาตรี คร้ังที่ 6 ณ 
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หนา้
247-257 
 

38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความจุปอด
ของพนักงานเย็บผ้า 
ในโรงงานสิ่งทอแห่งหนึ่ง จังหวัด
นนทบุร ี

อ.บุศยา จูงาม ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาตรี คร้ังที่ 6 ณ 
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หนา้
258-269 
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39 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพ
การได้ยินของพนักงานโรงงานผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
แห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุร ี

อ.ชลลดา พละราช ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ
ปริญญาตรี คร้ังที่ 6 ณ 
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หนา้
270-282 

40 การศกึษาเบือ้งตน้ในการผลิต
น า้สม้สายชจูากสบัปะรดเหลือทิง้
ผสมน า้เสาวรส 

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศร ี ระดับชาติ 12-13 ธ.ค.62 การประชมุวิชาการ
ระดบัชาติราชภฏักรุง
เก่า ประจ าปี พ.ศ. 
2562 

 
 

2.4 จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำ ที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
ISI SJR และScopus 
(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 
5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

30 
บทความ 

19 
 บทความ 

บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) จำนวน 19 บทความ แยกตามฐานข้อมลู ไดแ้ก่ 
1. TCI จำนวน 17 บทความ 
2. ISI จำนวน ............ บทความ 
3. SJR จำนวน ............ บทความ 
4. Scopus จำนวน 2 บทความ 

ที่ ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI / ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร หน้าที ่ จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

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

63) 
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1 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่าย
กสิกรรมธรรมชาติ. 
วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์, 32), 
237-250. 

รัชนีวรรณ จีน
ธรรม,ปัณณ์รภัส 
ถกลภักด ีและ 
อรวรรณ ภัสสรศิริ. 
2560).  

TCI2  2561 วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์, 
32), 237-250. 

1 Vol 6 No 1 
(2019): January 
- March 2019 
 

2 Health risk 
assessment from 
haloacetic acids 
exposure in indoor 
and outdoor 
swimming pool 
wate 

Weerawat 
Ounsanaeha1; Pi
mjai 
Kraisin2; Thunwa
dee 
Tachapattawora
kul 
Suksaroj3; Chaisri 
Suksaroj4; Cheer
awit 
Rattanapan3 

scopus 2017 Environment 
Asia 

1 Data on the 
level of 
haloacetic acids 
in indoor 
swimming 
pools of Iran: A 
case study of 
Tehran 
Dehghani, M.H., 
Farhang, M., 
Zarei, A. วารสาร 
Data in Brief 19, 
pp. 326-330 ปี 
2018 

3 Biogas production 
by co-digestion of 
canteen food waste 
and domestic 

Cheerawit 
Rattanapan 1,*,L
alita 
Sinchai 1,Thunw

scopus 2019 Environments 2
019, 6(2), 
16; https://doi.o
rg/10.3390/envir

1 Effect of 
Temperature 
Variation on 
Codigestion of 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/issue/view/11080
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/issue/view/11080
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/issue/view/11080
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Weerawat+Ounsanaeha
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Weerawat+Ounsanaeha
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_1
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pimjai+Kraisin
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pimjai+Kraisin
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pimjai+Kraisin
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_2
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_3
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Chaisri+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Chaisri+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_4
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Cheerawit+Rattanapan
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Cheerawit+Rattanapan
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Cheerawit+Rattanapan
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_3
https://sciprofiles.com/profile/539979
https://sciprofiles.com/profile/539979
https://sciprofiles.com/profile/author/NzAxdGFidTFkOW9FT0xxaUthR2JnbzVMUzlGb25tam9uK0NLdDVWVVJoUT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/NzAxdGFidTFkOW9FT0xxaUthR2JnbzVMUzlGb25tam9uK0NLdDVWVVJoUT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/NzAxdGFidTFkOW9FT0xxaUthR2JnbzVMUzlGb25tam9uK0NLdDVWVVJoUT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://doi.org/10.3390/environments6020016
https://doi.org/10.3390/environments6020016
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wastewater under 
organic loading rate 
and temperature 
optimization 

adee 
Tachapattawora
kul 
Suksaroj 1,Duan
gporn 
Kantachote 2 an
dWeerawat 
Ounsaneha 3 
 

onments602001
6 

Animal Waste 
and Agricultural 
Residue for 
Biogas 
Production 
Franqueto, R., 
da Silva, J.D., 
Konig, M. 
วารสาร 
Bioenergy 
Research ปี 
2019 

4 การเพิ่มประสิทธภิาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจของ
กระบวนการผลิตเส้น
ยางยืดด้วยเทคโนโลยี
สะอาด 

วีระวัฒน์ อุ่น
เสน่หา,วีระวิทย์  
รัตนพันธ์, ธัญวดี 
สุขสาโรจน ์

TCI 2017 วารสารวิชาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, 
Volume 13, 
Issue 3, pp. 120-
131 

1 จิรรัตน ์ธีระวรา
พฤกษ์,ธราธร พชร
ฐิติกุล (2017), 
แนวคิดการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
กับการพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในประเทศ
ไทย, 
วารสารวิชาการ
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม, 
Volume 13, 
Issue 3, pp. 
120-131 

https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/TXJCTWZJcHRpNjZWak4yUWsxTnhWMy9oQ1RvSjE3U2RGZXp5cWVJNjNSRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/TXJCTWZJcHRpNjZWak4yUWsxTnhWMy9oQ1RvSjE3U2RGZXp5cWVJNjNSRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/TXJCTWZJcHRpNjZWak4yUWsxTnhWMy9oQ1RvSjE3U2RGZXp5cWVJNjNSRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/bFhEM3ZQSXpEMUJwcTBIRmlUOExGYVp5c0psMk9kMStlQUZzRDRuK01lRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/bFhEM3ZQSXpEMUJwcTBIRmlUOExGYVp5c0psMk9kMStlQUZzRDRuK01lRT0=
https://doi.org/10.3390/environments6020016
https://doi.org/10.3390/environments6020016
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5 อาหารปลอดภัยกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นิสา พักตรว์ิไล TCI 2018 JHSSRRU 
Fulltext-Vol.20 
No.2 -2561 
 

1 พิกุล ภูมโิคกรักษ,
พฤติกรรมการด 
าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา
,พิกุล ภูมโิคกรักษ, 
Vol.20 Special 
Issue 
(Septemper-
October) 2018-
JHSSRRU 
(file:///D:/Down
loads/152386-
Article%20Text-
411600-1-10-
20181028.pdf) 

6 รูปแบบการกำจัด ขยะ
มูลฝอยขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ธีระพงษ์ จองหยิน 
นิสา พักตรว์ิไล วี
ระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 
และอนัญญา โพธิ์
ประดิษฐ์. (2561). 

tci 2562 วารสารวจิัยและ
พัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 อิทธิพลของจำนวน
นักท่องเที่ยวต่อการ
เปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ ์
ของอากาศใน
อาคารโบราณสถาน 
,วารสารวิจยัและ
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พัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1 (มกราคม 
– เมษายน พ.ศ. 
2562)( 
file:///D:/Downlo
ads/184209-
Article%20Text-
595786-1-10-
20190623.pdf) 
 

7 การศึกษาความ
หลากหลายของพรรณ
พืชสมุนไพรและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ 
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านดงบัง  
ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี. 
วารสารวจิัยสวิทยาการ
ไทย. 10(3), 1-8. 

ปัณณ์รภัส ถกล
ภักดี, จีรภัทร์ อัฐฐิ
ศิลป์ เวท และ
สุนทรี จีนธรรม. 
(2558) 

tci 2562 วารสารวจิัย
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธาน ี

1 กัญญารัตน์ เป็งง
งำเมือง*, ธีรนาฎ 
จันสุตะ*, โสมรัศมี 
แสงเดช*, พร
กรัณย์ สมขาว* ,
การสำรวจการใช้
สมุนไพรในชุมชน 
ตำบลก่อเอ้ อำเภอ
เขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี
วารสารวจิัย
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏอุบลราชธานปีี
ที่ 8 ฉบับที ่2 
กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562 
(file:///D:/Down
loads/240321-
Article%20Text-
824350-1-10-
20200306.pdf) 

8 “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และสารประกอบฟี
นอลิกของเมล็ดและเนื้อ
มะม่วงไม่รู้โห่,” วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ปีที ่13, ฉ. 
2, น. 55, 2561. 

ณพัฐอร บัวฉุน tci 2563 JPAGS Journal 
of Physics & 
General Science 

1 ฮารีส มามะ นู
รฮาพีซา อาตาลา
ฮา และปยิศิริ 
สุนทรนนท์ สิน
ไชย* การศึกษา
สารต้านอนุมูล
อิสระในมะม่วง
หาวมะนาวโห ่
วารสารฟิสิกสแ์ละ
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
15 ปีที่ 4 ฉบับที ่1 
มกราคม - 
ธันวาคม 2563 
(file:///D:/Down
loads/34-
Article%20Text-
209-6-10-
20200104.pdf) 
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9 สภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป. วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์. 
11(2), 97-109. 

ณพัฐอร บัวฉุน 
และคณะ. (2559). 

tci 2019 วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 ธนศักดิ์ เจริญ
ธรรม สุธรรม 
ธรรมทัศนานนท์ 
โกวัฒน์ เทศบุตร,
การพัฒนา
โปรแกรมพัฒนา
ครูวิทยาศาสตร์ใน
การจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการคิด
อย่างมี
วิจารณญาณของ
นักเรียน โรงเรียน
มัธยมศึกษา,
วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่ 30 ฉบับที ่3 
(2019) 
(https://so02.tci
-
thaijo.org/index.
php/edubuu/ar
ticle/view/2442
89) 
 

10 สภาพการจัดการเรียน
การสอน รายวิชา

ณพัฐอร บัวฉุน, นฤ
มล ยุตาคม และ 

tci 2561 วารสาร
บัณฑิตศึกษา 

1 พินธุดิฐ กลิ่นขจร1 
นฤมล ยุตาคม2 
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วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไล
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 11(2): 97-
109 

พจนารถ สวุรรณ
รุจิ. (2559). 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 
ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2561 

และธีระศักดิ์ วีระ
ภาสพงษ์3, ความ
เข้าใจและการ
ปฏิบัติการสอน
ตามแนวคิด
การศึกษา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
ของครูฟิสิกส์ใน
โรงเรียนเตรียม
วิศวกรรมศาสตร,
วารสาร
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 
ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม – 
สิงหาคม 
2561(file:///D:/D
ownloads/1371
46-
Article%20Text-
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363606-1-10-
20180730.pdf) 

11 สภาพการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 
วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระ บรม
ราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์, 11(2), 
97-110. 

ณพัฐอร บัวฉุน, นฤ
มล ยุตาคม, และ
พจนารถ สวุรรณ
รุจิ. (2559). 

tci 2019 วารสารศึกษา
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอน  
แก่น 

1 สังวรณ์ งัดกระ
โทก1 และ 
อนุสรณ์เกิดศร2ี, 
การประเมิน
วินิจฉยัการร์
วิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้นด้วยโมเดล 
G-DINA, 
JOURNAL OF 
EDUCATION 
KHON KAEN 
UNIVERSITY 41.
4 (2019): 37-53. 
(file:///D:/Down
loads/161642-
Original%20Man
uscript-447570-
1-10-
20181221.pdf) 

12 การพัฒนาโลชั่นจากสาร
สกัดหยาบชะเอมไทย ที่
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, 
ว.วิจยัและพัฒนา วไล

ณพัฐอร บัวฉุน 
และปิยะพัฒน์ 
สุนทรศาสตร์, 
2558, 

tci 2563 Thai Journal of 
Science and 
Technology ปี ที ่
9 • ฉบบัที่ 1 • 

 กัญตนา หลอด
ทองหลาง, เบญญา 
มะโนชัย* และ
ปริยานุช จุลกะการ
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ยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 10(2): 97-
106 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์2563 

ให้แสงเสริมจาก
หลอด LED แก่
กระชายดำที่ปลูกใน
โรงเรือน, Thai 
Journal of 
Science and 
Technology ปี ที ่
9 • ฉบบัที่ 1 • 
มกราคม - 
กุมภาพันธ์2563 
(file:///D:/Downlo
ads/229806-
Article%20Text-
770485-1-10-
20191216.pdf) 

13 สภาพการจัดการเรียน
การสอนสอน รายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป.วารสารวิจยั
และพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมรา
ชูปถัมป์, 11(2), 97-09. 

ณพัฐอร บัวฉุน, นฤ
มล ยุตาคม และ
พจนารถ สวุรรณ
รุจิ. (2559). 

tci 2563 วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 20 
ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน 
2563 

1 วิทยา สัตย์จิตร1,
ผลการจัดการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบ
ซิปปาร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิค STAD 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ือง 
แรงและการ
เคลื่อนที่ และ
ความสามารถใน
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การทำงานเป็น
กลุ่ม ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายเกาะ
กลางคลองยาง 
จังหวัดกระบี่,
วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 20 
ฉบับที่ 1 เดือน 
มกราคม-มิถุนายน 
2563 
(file:///D:/Down
loads/225430-
Article%20Text-
843001-2-10-
20200626.pdf) 

14 ผลของสารสกัดดาวเรือง 
(Tagetes erecta L.) 
ในควบคุมหนอนผีเสื้อ
กินใบมะนาว Papilio 
demoleus Linnaeus 
(Lepidoptera: 
Papilionidae). วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลย

ณฐพงศ์ เมธินธ
รังสรรค์ และดวง
เดือน วัฏฏานุรักษ์ 
(2560). 

TCI 2019 วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรย. 

1 นุชนาฎ บญุชูและ
คณะ,การใช้สาร
สกัดจากใบ
กะเพราและดอก
ดาวเรืองเป็นสาร
ล่อและเหยื่อพิษ 
เพื่อควบคุม
แมลงวันผลไม้ใน
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อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 12(2), 1-
10. 

สวนมะม่วง,
วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรย. ปี
ที่ 4 ฉบับที ่1 
(2019): มกราคม-
มิถุนายน 
(https://li01.tci-
thaijo.org/index.
php/yru_jst/arti
cle/view/19781
2) 

15 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน. 
วารสารวิชาการการ 
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรม, 5(1), 145-
154. 

ดาวรถา วีระพันธ์. 
(2561). 

TCI 2563 วารสารวิชาการ
นวัตกรรมการ
จัดการเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

1 กิติพงษ์ จันทร์
ถาวร1* และ 
ชุติญาภัค วา
ฤทธิ์2,การ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีรหัสคิว
อาร์เพื่อจัดทำ
ทะเบียนพรรณไม้ 
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน,
วารสารวิชาการ
นวัตกรรมการ
จัดการเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม,ปี

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/issue/view/14692
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/issue/view/14692
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/issue/view/14692
https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/issue/view/14692
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ที่ 7 ฉบับที ่1 
เดือน มกราคม – 
เดือน มิถุนายน 
ปี2563 
(file:///D:/Down
loads/206894-
Article%20Text-
831810-1-10-
20200629.pdf) 

16 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่น. 
วารสารวิชาการการ 
จัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรม, 5(1), 145-
154 

ดาวรถา วีระพันธ์. 
(2561). 

TCI 2561 วารสารวิชาการ
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรม คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

 จารี ทองคำ1* , 
ธีรยุทธ คูณสุข1 , 
สุวรรณ บัวพันธ์2 
และธวัชชยั 
ชมศิร1ิ,การพัฒนา
ระบบประเมิน
พัฒนาการนักเรียน
พิเศษ,
วารสารวิชาการ
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรม คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคามปี
ที่ 5 ฉบับที ่2 
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กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561 
(file:///D:/Down
loads/118441-
Article%20Text-
535384-1-10-
20190423.pdf) 

17 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิติ 
เร่ืองอยู่อย่างพอเพียง 
ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต, วารสารว
ไลยอลงกรณ์ 
(มนุษยศาสตร์และ 
สังคมศาสตร์), 7(3): 
61-72 

ดาวรถา วีระพันธ์ 
และ ณัฐวดี 
อนุพงศ์. (2560). 

TCI 2562 วารสาร 
“ศึกษาศาสตร์ 
มมร” คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลยั 

1 มนัสนิต ใจดี, 
ปนิศรา สิงหาทอ,
การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีของ
นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียนวัดจินดา
ราม โดยใช้
บทเรียนการ์ตูน
มัลติมีเดีย ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคโต๊ะ
กลม,วารสาร 
“ศึกษาศาสตร์ 
มมร” คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
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มหามกฏุราช
วิทยาลยั ปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม -
ธันวาคม 
2562(file:///D:/D
ownloads/374-
13-1350-1-10-
20200115.pdf) 

18 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
การ์ตูนมัลติมีเดีย 2 มิต ิ
เร่ือง อยู่อยา่งพอเพียง 
ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์. วารสารว
ไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 
7(3): 62-72. 

ดาวรถา วีระพันธ์ 
และณัฐวดี 
อนุพงศ์. (2560). 

TCI 2561 วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปีที่8 
ฉบับที่2 
พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 

1 ชุมพล จันทร์ฉลอง
,การพัฒนาการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ 
เร่ือง รักษ์ผืนป่า 
ผ่านระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์,
วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) ปี
ที่8 ฉบับที่2 
พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 
(file:///D:/Down
loads/147872-
Article%20Text-
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395591-1-10-
20180927.pdf) 

19 ศึกษางานวิจยัเร่ือง การ
พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาภาษาไทยสาหรับ
นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที ่1 

ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
และดาวรถา 
วีระพันธ์(2559) 

TCI 2563 วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ 

1 ดำรงค์ฤทธิ์ 
จันทรา,การ
ประยุกต์ใช้
โปรแกรม 
Apsheet พัฒนา
แอปพลิเคชัน เพื่อ
ใช้ในการสอนพล
ศึกษา เร่ือง
สัญลักษณ์ของผู้
ตัดสินกีฬา
วอลเลย์บอล ของ
นักศึกษาชั้นปีที่4 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษวาร
สารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษปีที ่
14 ฉบับที่ 1 
มกราคม – 
เมษายน 2563 
(file:///D:/Down
loads/241947-
Article%20Text-
833185-1-10-
20200429.pdf) 
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2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม 
   2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 
      2.5.2 จำนวน
นวัตกรรมหรือผลงาน
บริการวิชาการทีส่ามารถ
สร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ 
ชุมชน และสังคมได้โดย
สามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

 
 
 
6  

ช้ิน 
 
 
 
 
1 

ผลงาน 

 
 
 

12 
ช้ิน 
 
 
 
 
4 

 ผลงาน 

2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยกุต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบตัร อนุสิทธิบัตร  จำนวน 12 ช้ิน 
1.ผลงาน ผลิตภณัฑโ์ลช่ันบำรุงผิวจากมันต่อเผือกที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุอิสระ  ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบตัร/
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565  เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13298 
2.ผลงาน..ผลิตภณัฑ์ครมีบำรุงผิวจากมะเขือเทศท่ีมีฤทธ์ิตา้นอนุมุลอิสระ ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565  เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13300 
3.ผลงาน ผลิตภณัฑโ์ลช่ันบำรุงผิวมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระ  ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจด
สิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13301 
4.ผลงาน ผลิตภณัฑ์ครีมบำรุงผิวชะเอมไทยและมะขามป้อมที่มีคณุสมบัติทำให้ผิวขาว ต้านทานการเกดิริ้วรอยและลดริ้วรอย เจ้าของผลงาน 
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13302 
5.ผลงาน ผลิตภณัฑโ์ลช่ันบำรุงผิวมะเขือเทศและหมาก ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 
วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13303 
6.ผลงาน ผลิตภณัฑโ์ลช่ันบำรุงผิวชะเอมไทยและพิลังกาสา.ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 
วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13304 
7.ผลงาน ผลิตภณัฑ์ครีมบำรุงผิวจากเห็ดหอมที่มีฤทธ์ิต้านอนุมุลอสิระ  ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขที่
อนุสิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13305 
8.ผลงาน ผลิตภณัฑ์บำรุงผิวจากสารสกัดพลิังกาสา  ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปที่จดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร วันท่ี 
28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13306 
9.ผลงาน ผลิตภณัฑ์ครีมบำรุงผิวมะเขือเทศและแอปเปิ้ลเขียว ช่ือเจา้ของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉนุ  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุ
สิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13307 
10.ผลงาน ผลติภณัฑ์โลช่ันบำรุงผวิมะเขือเทศและแอปเปิล้เขียว .ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/เลขที่อนุ
สิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13308 
11.ผลงาน ผลติภณัฑ์โลช่ันบำรุงผวิจากแอปเปิ้ลเขยีวท่ีมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ .ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจด
สิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13309 
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12.ผลงาน ผลติภณัฑ์โลช่ันบำรุงผวิจากเห็ดฟางที่มีฤทธิ์ต้านอนุมลุอสิระ  ช่ือเจ้าของผลงาน ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ว/ด/ปท่ีจดสิทธิบัตร/
เลขท่ีอนุสิทธิบัตร วันท่ี 28 พ.ย.2560-17 พ.ย. 2565 เลขท่ีอนุสิทธิบัตร 13310 
 
 
2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา.....4...ผลงาน 

ที ่ นวัตกรรม/ 
ผลงานบริการวิชาการ 

ชื่อนวัตกรรม/ 
ผลงานบริการวิชาการ 

ชื่อชมุชน/สังคม ใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ 

สังคม 
สิ่งแวดล้อม 

และการศึกษา 

ผลที่ได้รับ 

1 ครีมเจลขมิ้นชันและมะขามป้อม ครีมเจลขมิ้นชันและมะขามป้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรทับทิมสยาม
05 ต.คลองไก่เถื่อน อ.
คลองหาด จ.สระแกว้ 

นำความรู้จากการวิจัย
ไปถ่ายทอดให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรทับทิมสยาม
05 ไปทำจำหน่ายใน

งาน OTOP ของ

จังหวัดและจัด
จำหน่ายในจังหวัด
ใกล้เคียง และจำหน่าย
ให้กับผู้มาศึกษาดูงาน
ของกลุ่มทำให้มีรายได้
เพิ่มข้ึน 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรทับทิมสยาม05 ไปทำ

จำหน่ายในงาน OTOP ของ

จังหวัดและจัดจำหน่ายในจังหวัด
ใกล้เคียง และจำหน่ายให้กับผู้มา
ศึกษาดูงานของกลุ่มทำให้มีรายได้
เพิ่มข้ึน 

2 สครับผิวมะขาม สครับผิวมะขาม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้
เพื่อส่งออกแปรรูปบ้านคลอง
ชล ตำบลวังทอง อ.วังสมบูรณ์ 
จ.สระแก้ว 

นำพืชสมุนไพรชุมชน
มาศึกษาวิจัยและทำ
ให้เกิดประโยชน์ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
มะขามไปทำจำหน่ายในงาน 

OTOP ของจังหวัดและจัด

จำหน่ายในจังหวัดใกล้เคียง และ
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จำหน่ายให้กับผู้มาศึกษาดูงาน
ของกลุ่มทำให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 

3 ผลิตภัณฑ์น้ำพริก 
แกงปรุงรส และน้ำพริกปลาป่น 

ผลิตภัณฑ์น้ำพริก 
แกงปรุงรส และน้ำพริกปลา
ป่น 

ชุมชนตำบลคูขวาง  
อ.ลาดหลุมแกว้  
จ.ปทุมธาน ี

พัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำพริกแกงปรุง
รส และน้ำพริก
ปลาป่น และ
ออกแบบจัดทำ
ตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริก
แกงปรุงรส และน้ำพริก
ปลาป่น และออกแบบ
จัดทำตราสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ประชาชนสามารถ
จำหน่ายและมีรายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.00 
จากเดิมเฉลี่ยครอบครัวละ 
14,500 บาทเป็น 16,500 
บาท 

4 ผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ผักปลอดภัย ชุมชนตำบลหน้าไม้  
อ.ลาดหลุมแกว้  
จ.ปทุมธาน ี

สนับสนุนการปลูก
ผักบุ้ง เมล็ด
ทานตะวันงอก
ปลอดสารพิษ 

สนับสนุนการปลูกผักบุ้ง 
เมล็ดทานตะวันงอกปลอด
สารพ ิษ เป ็ นอาหารใน
ครัวเรือน เหลือจำหน่าย
ท ำ ใ ห ้ ล ด ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย
ครัวเรือนละ 3,000 บาท
ต่อเดือน 
 

 

2.6 จำนวนอาจารย์ หรือ
บุคลากรทีไ่ด้รบัรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

2  
รางวัล 

2 
รางวัล 

จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รบัรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 2 รางวัล เป็นผลงานของ
อาจารย์จำนวน 2 คน  

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1 ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา  นักวิจัยดีเด่นด้าน งานวิจัย สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 6 
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สิงหาคม 2563  

2 อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่า  นักวิจัยชุมชนดีเด่น งานวิจัย สถาบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ วันที่ 6 
สิงหาคม 2563 

 
 
บุคลากรจำนวน.......คน 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ 

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที ่และว/ด/ป 
ที่จัดหรือได้รับ  

1       
2       

 
นักศึกษาจำนวน 3 คน 

ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่อรางวัล งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

ระดับชาต/ิ
นานาชาต ิ

สถานที่ และว/ด/ป ที่
จัดหรือได้รับ  

1 นางสาวจาระวี   มันตะรกัษ ์
นางสาวปทุมรัตน์     ฉัตรรัตนศักดิ์               

การพัฒนาสติก
เกอร์บนแอฟพลิ
เคชั่นไลน์ชุด
การ์ตูนหลักสูตร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

รางวัลนำเสนอ
ผลงานวิจัย รูปแบบ
โปสเตอร์   
ระดับเหรียญเงิน 

ผลงานวิจัย  การประชุมวิชาการและ
การนำเสนอผลงานวิจยั 
ระดับปริญญาตรี
เครือข่าย 9 มหาวิทยาลยั 
ณ ม.รภ. จันทรเกษม 
วันที่ 31 มกราคม 2563 

2 นางสาวขวญัจิรา  หกึขุนทด          
นางสาวกาญจนา  หันตร ี

กราฟต้นไม้แผ่ทั่ว
ที่น้อยที่สุด 

รางวัลนำเสนอ
ผลงานวิจัยรูปแบบ
โปสเตอร์  ระดับ
เหรียญเงิน 

ผลงานวิจัย  การประชุมวิชาการและ
การนำเสนอผลงานวิจยั 
ระดับปริญญาตรี
เครือข่าย 9 มหาวิทยาลยั 
ณ ม.รภ. จันทรเกษม 
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วันที่ 31 มกราคม 2563 
3 นางสาวอารีรัตน์ สระทองอินทร์ การพัฒนาดอกไม้

จากผ้าย้อมสีจาก
บัวหลวง 

รางวัลนำเสนอ
ผลงานภาคบรรยาย 
ระดับเหรียญทอง 
 

ผลงานวิจัย  การประชุมวิชาการและ
การนำเสนอผลงานวิจยั 
ระดับปริญญาตรี
เครือข่าย 9 มหาวิทยาลยั 
ณ ม.รภ. จันทรเกษม 
วันที่ 31 มกราคม 2563 

4 นายสุธ ิ  โลมะบรรณ                   การสำรวจการใช้
บรรจุภัณฑ์แบบ
ครั้งเดียวจาก
ร้านค้าภายใน
มหาวิทยาลัย 

รางวัลนำเสนอ
ผลงานภาคบรรยาย  
ระดับเหรียญเงิน 

ผลงานวิจัย  การประชุมวิชาการและ
การนำเสนอผลงานวิจยั 
ระดับปริญญาตรี
เครือข่าย 9 มหาวิทยาลยั 
ณ ม.รภ. จันทรเกษม 
วันที่ 31 มกราคม 2563 

 
 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.2 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3  
ชุมชน 

2 
ชุมชน 

จำนวน 2 ชุมชน 
1. ช่ือชุมชน ตำบลคูขวาง  ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี
(อธิบายรายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน) 
คณะได้จดักิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมลูตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการสร้าง
รายได้ยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน ในพ้ืนท่ีตำบลคูขวาง เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารตำบลและสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอลาดหลมุแก้ว และสำรวจบริบทชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และทำฐานข้อมลูตำบลคูขวาง และจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
2. ช่ือชุมชน ตำบลหน้าไม้ ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทมุธาน ี
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(อธิบายรายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชนที่เป็นรูปธรรมชัดเจน) 
คณะได้จดักิจกรรมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมลูตำบล และจัดทำแผนปฏิบัติการสร้าง
รายได้ยกระดับคณุภาพชีวิตของคนในชุมชน ในพ้ืนท่ีตำบลหน้าไม้ เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์การบริหารตำบลและสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอลาดหลมุแก้ว และสำรวจบริบทชุมชน ครัวเรือนเป้าหมาย และทำฐานข้อมลูตำบลคูขวาง และจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
 
 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคม คุณภาพรองรับ
โอกาสและความท้าทายใน
อนาคต 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
....... 

 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตเท่ากับ 3.79  
 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
2. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
3. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
4. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
5. ด้าน.........................อยู่ท่ี............... 
ข้อมูล ณ วันที่ .................................................... 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ  

2  
ผลงาน 

1 
 ผลงาน 

ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของ

ผลงาน 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป สถานที่เผยแพร่  ผู้จัดและผู้เข้าร่วม  

1 ทูตวัฒนธรรม นางสาวภัท
ราวรรณ ศรี

ระดับชาต ิ 31 มกราคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 

การประกวดทูตวัฒนธรรม
เครือข่ายคณะ
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อนันต์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี๙ มหาวิทยาลัย  
 

2      
 

  

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ 
31.96 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 97  คน มี
คณาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จำนวน  31 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
เท่ากับร้อยละ 31.96 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่
สำเรจ็การศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมดที่สำเร็จ การศึกษา
ในระดับปรญิญาเอกท่ี
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จาก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
3.22 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 97 คน มี
คณาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จำนวน  31 คน  มีจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน ...1...... คน เมื่อ
คำนวณตามสตูร พบว่าค่าร้อยละของ  อาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ. ต่อจำนวน
อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ   ร้อยละ 3.22 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
100 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอ
ตำแหน่งวิชาการ   ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 28 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 35 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 100 

5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่เข้าสู่ 
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มี

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
11.11 

ปีงบประมาณ 2563 บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีคณุสมบัติทั้งหมด จำนวน 9 คน ผู้ผ่านเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์การ
ประเมิน จำนวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 
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คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ การ
ประเมิน 
5.8 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ - หลักสตูรจำนวน 14 หลักสูตร มผีลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดมีาก จำนวน - 
หลักสตูร คิดเป็นร้อยละ - 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่
ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ 
…… 

หลักสตูรจำนวน....................... หลกัสูตร มหีลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR จำนวน .............หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ.............. 

หลักสตูร............................สาขา....................... 

 


