
รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1 จ ำนวนหลักสูตรแบบ 
สหวิทยำกำรที่พัฒนำหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 

2 
หลักสตูร 

..... 
หลักสตูร 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวนหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร 
ได้แก่ 
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ.............................. 
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ.............................. 

1.2 จ ำนวนผลงำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำระดับ
ปริญญำตร ี
    1.2.2 ผลงำนท่ีไดร้ับกำร
อ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย ์

3 
ผลงำน 

 
 

..... 
ผลงำน 

 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ จ ำนวน......................ผลงำน 
1. ช่ือผลงำน.......................................................ช่ือนักศึกษำ........................................................ 
กำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จำกหน่วยงำน/อื่นๆ(ระบุ)............................................... 
วัน/เดือน/ปีท่ีอ้ำงอิงหรือน ำไปใช้ประโยชน์...................................................................................ผลที่ได้...................................................... 

     1.2.3 ผลงำนวิจัย หรือ
ผลงำนวิชำกำรทีไ่ด้รับกำร
เผยแพรร่ะดับชำติ หรือ 
นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ. 
ก ำหนด 

40 
ผลงำน 

66 
ผลงำน 

 

จ ำนวนผลงำนท่ีได้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำติ 66 ผลงำน ได้แก ่
จ ำนวนผลงำนท่ีได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 66 ผลงำน  
1.  ช่ือผลงำน กำรใช้กรอบดัชนีช้ีวัดควำมสำมำรถด้ำนโลจสิติกส์ (LPI) เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนโลจสิติกส์ในกำรจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ต ำบลผักขะ 

อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. กิตินันธ์  มำกปรำงค ์ 2. ณัฐฐำ  ยืนยงพงศ์เสรี  และ 3. ศิริวรรณ  ผลำผล เผยแพร่ใน 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนครศณอียุธยำ วันท่ี 13-14 ธันวำคม 2561 

2.  ช่ือผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซตข์ำยเสื้อยดืวินเทจหำยำก กรณีศึกษำร้ำนมำยำวินเทจ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ธนพล  ทองเพิ่ม 2. กมล  สิริวรรณวัฒน์ และ 
3. ชลียำ  ยำงงำม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

3.  ช่ือผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซตค์้นหำท่ีพักใกล้มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. จิรำวรรณ  ชะโลปถัมภ์ และ 
2. ชลียำ  ยำงงำม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

4.  ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของส ำนักงำนบัญชีต่อกำรฝกึปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. กัญญำรตัน์  แป้นทองหลำง  2. จิรำพัชร  กมลวิสุทธิเลิศ และ 3.  ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันท่ี 15 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีโรงแรมดิเอ็มเพรช จังหวัดเชียงใหม่ 

5.  ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรใช่จ่ำยและกำรออมเงินของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. นิรินธนำ  บุษปฤกษ ์ 2. นพพล  แพ่งสภำ   
3. อำรยำ  ชัยณรงค์  และ 4. เอมวิกำ  ช่วยศรี  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 1 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภฏัหมู่บ้ำนจอมบึง 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   6.  ช่ือผลงำน บรรยำกำศองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนองค์กำรบริหำรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. สุจิรำภรณ์  ฟักจันทร์  2. สุกัญญำ  สอนเกิด  3. ฤทัย  สัมฤทธิ ์ 4.  ทัศนีย ์ แสนบุญศิริ  5. สมฤดี  ฮ้อกำญจนวงศ์   
6. นนทิยำ  เจริญจั่น  และ 7. มุกระว ี ธงอำสำ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนที่มหำวิทยำลยัรำชภัฏเทพสตร ี

7.  ช่ือผลงำน กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน บริษัท ไทยบริดสโตน จ ำกัด (หนองแค)  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ภัทรภร  พุฒพันธ ์ 2. รุ่งนภำ  พรมบุตร  3. วิระญำ  กล่ ำระยำง  4. สุริษำ  ค ำแก้ว  5. สุดำรัตน ์ มีแย้ม  6. กำญจนำพร  ป้อมยุคล  
และ 7. สุปรียำ  บุญจันทร์แก้ว  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

8.  ช่ือผลงำน ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กรและควำมพึงพอใจในกำรปฏบิัติงำนของพนักงำน บริษัท สยำมสตีลเกรดติ้งส์ จ ำกดั  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ธันยธร  ติณภพ  2. วนัดดำ  สุจนำกอบกุล  3. เปรมพิไล   ศรีสมบูรณ์  4. ภัททิยำ  นะมำ  5. ชลธิชำ  สัมพันธ์เวชกุล  และ 
6. กมลฉัตร  แสงเมือง  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตร ี

9.  ช่ือผลงำน ควำมคำดหวังที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบร์ไทย จ ำกัด บำงปะอิน  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ภิญญำพัชญ ์ นำคภิบำล  2. ยุวธิดำ  ทำยะคำ  3. ศิรินภำ  จำรุสมภพกุล  4. ปทัมพร  ศิริรักวงษำ  5. เพชรดำ  เช้ือสะอำด   
6. จำรุลักษณ์  จ ำนงคดิ  และ 7. ภำนุพงษ ์ ทรัพย์กลิ่น  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลยั 
รำชภัฏเทพสตร ี

10. ช่ือผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งเพื่อนร่วมงำนและสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตัิงำนท่ีส่งผลต่อควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน บรัท เค.เอส.พ ีอุปกรณ์ จ ำกดั 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อุบล  ไม้พุ่ม  2. นรินทร์พร  บรรจงเลีย้ง  และ 3. ทรงวุฒิ  แก้วเกษ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 11-12 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

11. ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรเรยีนในระดับปรญิญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรตัน์  วงษ์กำฬสินธุ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 2-3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี

12. ช่ือผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจยักำรท ำงำนหำรำยได้พิเศษระหวำ่งเรียนของนักศึกษำ โดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคดิเชิงล ำดับช้ัน คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรตัน์  วงษ์กำฬสินธุ์  ประเภทผลงำนบทควำมวจิัย เผยแพร่วันที ่
2-3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำช
กุมำร ี

13. ช่ือผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งกำรวำงแผนกำรศึกษำกับประสทิธิผลทำงกำรศึกษำของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์  วงษ์กำฬสินธุ์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่2-3 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี

14. ช่ือผลงำน กำรหำปริมำณจดัเก็บท่ีเหมำะสมและจดุสั่งซื้อใหม่และกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรจ ำลองสถำนกำรณ์กำรสั่งซื้อยำง To Study the Safety 
Stock and Reorder Point and Apply Tires Order Simulation ช่ือเจ้ำของผลงำน กิตินันธ์  มำกปรำงค ์ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ 
วันท่ี 11 - 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   15. ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรบริหำรหนี้สินและภำระหนี้สินของพ่อคำ้แม่ค้ำหำบเร่แผงลอย อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 

อุบล  ไม้พุ่ม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่31 พฤษภำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

16. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ/บริกำรออนไลน์ ผำ่นช่องทำงแอพพิเคชั่นขำยสินค้ำ/ยริกำรออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต จังหวัด
ปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ  ไสยสมบตัิ  2. อัยกำนต์  โพธิ์สุวรรณพร  และ 3. กิตติเทพ  แสบงบำล  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย  
เผยแพร่วันท่ี 11 - 12  กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภฏัเทพสตร ี

17. ช่ือผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนแฟมลิี่มำร์ทของนักศึกษำในมหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ  ไสยสมบัติ  2. สุภำพร  สกุลจุ้ย  และ 3. กัลยำ  ขุมทอง  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วนัท่ี 11 - 12 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

18. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกซื้อผลติภณัฑ์อำหำรเสริมของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี  เชำวน์สุขุม  2. กุลดำ  ปงกังกำ  และ 3. วิชญ์ภำส  จุงซื้อ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่11 - 12 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

19. ช่ือผลงำน ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรใช้บริกำรร้ำนสะดวกซื้อในจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ  ไสยสมบัติ  
2. ชรินรัตน์  จิรจักร  และ 3. โชตกิำ  สุระมณี  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 11 - 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เทพสตร ี

20. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกผู้ให้บริกำรเครอืข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที ่AIS ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ศักดิ์ชำย  นำคนก  2. อรรถวิทย์  กวีกิจบัณฑิต  และ 3. ธิดำรัตน ์ บัณฑิตภักดิ์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่11 - 12 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

21. ช่ือผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อกำรตันสินใจเลือกใช้บริกำรศูนย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์พำร์ค & สเปลล์ รังสิตปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 
1. ศักดิ์ชำย  นำคนก  2. อภญิญำ  ไชยวงศ์  และ 3. ธนภร  อำภำ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่11 - 12  กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตร ี

22. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนสังคมออนไลน์ (อินสตำแกรม) ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี  เชำวน์สุขุม  2. กนกพร  เข้มพิมพ์  และ 3. ฐิดำรัตน์  ยอดเจรญิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 
11 - 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนทีม่หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

23. ช่ือผลงำน ควำมเสีย่งท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ประเภทเครื่องส ำอำงและครีมบ ำรุงหน้ำของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ปรยิำกร  สว่ำงศรี  ประเภทผลงำนบทควำมวจิัย เผยแพร่วันที ่29 มีนำคม 2562 สถำนท่ี
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง 

24. ช่ือผลงำน พฤติกรรมและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรโรงอำหำรของนักศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
ช่ือเจ้ำของผลงำน ดวงมณี  ชักน ำ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่29 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   25. ช่ือผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่หมำะสมเพื่อกำรจดัซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ภำรดี  นึกชอบ  2. ธิดำรัตน์  จ้อยนิล  และ 3. ดำรำรตัน์  อ่อนวงษ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่
วันท่ี 1 มีนำคม 2562 สถำนท่ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

26. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อเครื่องส ำอำงผ่ำน Facebook ของนักศึกษำภำคปกติคณะวทิยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. วิรัลพัชร  มงคลอ ำนวย  2. วิจิตรำ  กล้ำหำญ  และ 3. สโรชำ  รุ่งโรจน์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 1 มีนำคม 2562 สถำนท่ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

27. ช่ือผลงำน ควำมคิดเห็นของนกับัญชีต่อระบบปญัญำประดิษฐ์และแนวทำงในกำรเตรียมควำมพรอ้ม กรณีศึกษำ : กลุม่ตัวอย่ำงนักบัญชีของบริษัท 
ในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ช่ือเจำ้ของผลงำน 1. ดวงมณี  ชักน ำ  2. นัทธมล  อิ่มน้ ำขำว  และ 3. สโรชำ  รุ่งโรจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 1 มีนำคม 2562 สถำนท่ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวทิยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

28. ช่ือผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งอัตรส่วนทำงกำรเงินท่ีส่งผลกระทบต่อผลต่ำงของรำคำหลักทรัพยอ์ุตสำหกรรมทรัพยำกรพลังงำนและสำธำรณูปโภค 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ปริยำกร  สวำ่งศรี  2. นริศำ  กุดเสมำ  และ 3. ปนัดดำ  นำจันทรถม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 1 มีนำคม 
2562 สถำนท่ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัหมู่บ้ำนจอมบึง 

29. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่ส่งต่อควำมเครียดของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี  ชักน ำ  2. กรรณิกำร์  พิมบรรเลง  และ 3. พัชรพร  อยู่ไทย  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่1 มีนำคม 
2562 สถำนท่ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภฏัหมู่บ้ำนจอมบึง 

30. ช่ือผลงำน ควำมต้องกำรต่อกำรเลือกใช้บริกำรมัคคเุทศก์ของประชำชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร The Demand for guide tourism, case study on 
people living in Bangkok ช่ือเจ้ำของผลงำน ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ี
วิทยำลัยนครรำชสมีำ 

31. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร The influential factors to traveling 
decisions of family group in Bangkok ช่ือเจ้ำของผลงำน ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 
2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ 

32. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ (เรียนเต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์) ในคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์ ปีกำรศึกษำ 1/2561 ช่ือเจ้ำของผลงำน ถิรนันท์  ทิวำรำตรีวิทย ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่
30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ 

33. ช่ือผลงำน กำรจัดกำรอตัลักษณ์ของมหำวิทยำลยัรำชภฏัในประเทศไทย ช่ือเจ้ำของผลงำน พวงเพชร  สุขประเสริฐ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่ที ่วำรสำรรังสติบัณฑิตศึกษำในกลุ่มธุรกิจและสังคมศำสตร์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2562 

34. ช่ือผลงำน กำรจัดกำรควำมเครียดของนักศึกษำระดับปรญิญำตรีในเขตจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน พวงเพชร  สุขประเสริฐ  ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   35. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มคีวำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดปทมุธำนี  ช่ือเจ้ำของผลงำน มนสิชำ  อนุกูล  ประเภท

ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี
36. ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือของประชำชนในจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน มนสิชำ  อนุกูล  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่

11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนทีม่หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี
37. ช่ือผลงำน กำรขับเคลื่อนองคก์ำรธุรกิจแฟรนไชส์ ในยุคเศรษฐกจิดิจิทัล ช่ือเจ้ำของผลงำน ศิริพงษ์  ฐำนมั่น  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 

1 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบ่้ำนจอมบึง 
38. ช่ือผลงำน กำรเสรมิสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับองค์กำรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ช่ือเจ้ำของผลงำน ศริิพงษ ์ ฐำนมั่น  

ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที ่วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือน มกรำคม – เมษำยน 2562 
39. ช่ือผลงำน กำรพัฒนำสื่อกำรสอน เรื่องกำรรูเ้ท่ำทันสื่อ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

ช่ือเจ้ำของผลงำน กำนต ์ ทองทวี  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที ่วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 98 เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 
2561 

40. ช่ือผลงำน รูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภำคส่วนในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน ละเอียด  ขจรภัย 
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ที ่วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกรำคม – 
เมษำยน 2562  

41. ช่ือผลงำน ควำมคำดหวังท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จ ำกัด บำงปะอิน ช่ือเจ้ำของผลงำน  
ละเอียด  ขจรภัย  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

42. ช่ือผลงำน ยุทธศำสตรเ์พื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำเชิงวัฒนธรรม: กรณศีึกษำตลำดสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  
ช่ือเจ้ำของผลงำน วรุณี  เชำวน์สุขุม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที ่วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน ์ปีท่ี 7 ฉบับที ่4 เดือนตุลำคม – 
ธันวำคม 2561  

43. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่ำนสังคมออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุ๊ค) ในประเทศไทย ช่ือเจำ้ของผลงำน  
ศักดิ์ชำย  นำคนก  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนทีม่หำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

44. ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรรับรูส้ื่อรณรงค์เกี่ยวกับปญัหำจำกเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่1 – 12 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

45. ช่ือผลงำน Household Accounts program among inhabitants of moo 6,Klong 3 Sub – district Pathumthani Province  ช่ือเจ้ำของ
ผลงำน อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่1 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

46. ช่ือผลงำน กำรปรับปรุงพื้นทีก่ำรจัดเก็บถุงพลำสติกเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ในกำรเปลีย่นโหมดกำรขนส่งสินค้ำ กรณีศึกษำ บรษิัทนิชชินอิเลคทริค 
จ ำกัด  ช่ือเจ้ำของผลงำน วัชรพล  วงศ์จันทร์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ  
จังหวัดนครรำชสีมำ  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   47. ช่ือผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรงุผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จ ำกัด ช่ือเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท์

จันทร์แย้ม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
48. ช่ือผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรงุผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จ ำกัด ช่ือเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท ์ 

จันทร์แย้ม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
49. ช่ือผลงำน กำรลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรรับผลิตภณัฑ์เข้ำคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ โรงงำนผลิตภัณฑ์บรรจุภณัฑ์ประเภทขวดแก้ว  

ช่ือเจ้ำของผลงำน ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสมีำ 

50. ช่ือผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงแสน จังหวัดชลบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน นิรินธนำ  บุษปฤกษ ์ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่1 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนทีม่หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

51. ช่ือผลงำน ควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อปรญิญำโทที่มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ชวำลำ  ละวำทิน
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่1 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี  

52. ช่ือผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงอสน จังหวัดชลบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน ภัทรภร  พุฒพันธ์  ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

53. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิตริตัน์  วงษ์กำฬสินธุ์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่22 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลยัรำชภัฏเลย 
จังหวัดเลย 

54. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของนักศึกษำกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรตัน์  วงษ์กำฬสินธุ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 22 มีนำคม 2562 สถำนทีม่หำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย จังหวัดเลย 

55. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรเลือกฝึกสหกิจศึกษำ/ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบญัช ีจังหวัดปทุมธำน ี
ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์  วงษ์กำฬสินธุ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่22 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย 

56. ช่ือผลงำน กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส ำคัญของกำรรับรูร้ำยได้ ช่ือเจำ้ของผลงำน อภิชำติ  กำระเวก  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่1 มิถุนำยน 
2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

57. ช่ือผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจยักำรท ำงำนหำรำยได้พิเศษระหวำ่งเรียนของนักศึกษำโดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคดิเชิงล ำดับขั้น (AHP)  
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

58. ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรเรยีนในระดับปรญิญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เดน้ รีสอร์ท  
เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมีำ 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   59. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปจัจัยกำรเรียนกำรสอนทีส่่งผลต่อมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ในรำยวิชำกำรบัญชีกำรเงิน ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่2 - 3 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รสีอร์ท เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

60. ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของส ำนักงำนบัญชีต่อกำรฝกึปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร  
ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เดน้ รีสอร์ท  
เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมีำ 

61. ช่ือผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่หมำะสมเพื่อกำรจดัซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช 
กำร์เด้น รสีอร์ท เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

62. ช่ือผลงำน กำรศึกษำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน เปรมฤดี  ทองลำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

63. ช่ือผลงำน แนวทำงในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีแหล่งปลูกแคนตำลูปให้เปน็รูปแบบโรงเรือน เพื่อกำรทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร ต ำบลผ่ำนศึก อ ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมสี่วนรว่ม ช่ือเจ้ำของผลงำน ปวริศำ  เลศิวิริยะประสิทธ์ิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่18 – 19 ตุลำคม 2561 
สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

64. ช่ือผลงำน กำรพัฒนำสื่อมัลตมิีเดียเผยแพร่และส่งเสริมศำสนำศิลปวัฒนธรรมด้วยสติกเกอร์ไลนชุ์ด วัดปัญญำนันทำรำม จังหวัดปทุมธำนี  
ช่ือเจ้ำของผลงำน ณัตตยำ  เอี่ยมคง  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันท่ี 18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

65. ช่ือผลงำน ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้บริกำรห้ำงสรรพสินค้ำ สำขำสระบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน ธันย์นิชำ  วิโรจน์รุจน์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

66. ช่ือผลงำน กลยุทธ์กำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตดัสินใจซื้อสินค้ำในร้ำนแฟมิลีม่ำร์ท ในกรุงเทพมหำนคร ช่ือเจ้ำของผลงำน อัญชลี  เยำวรำช  ประเภท
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่8 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  

1.3 ร้อยละของอำจำรย์
นักพัฒนำและนักศึกษำท่ี
เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

 

ร้อยละ 
30 
 

ร้อยละ 
60.37 

 

ปีงบประมำณ 2562 มีจ ำนวนอำจำรย์ทั้งสิ้น 53 คน มีอำจำรย์นักพฒันำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรยีนรูจ้ำกกำรปฏิบตัิร่วมกับชุมชน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.37 
1.  ช่ือกิจกรรม ส ำรวจบริบทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระแก้ว ด ำเนินกำรวันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2561 วันท่ี 3-4,  

13-14 และ 17-18 ธันวำคม 2561 สถำนท่ี หมู่ที่ 6 ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธำนี และหมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

2.  ช่ือกิจกรรม เสรมิสร้ำงควำมสขุและแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่ชุมชนกบัชุมชน ด ำเนินกำรวันท่ี 9-10 มีนำคม 2562 สถำนท่ีโรงเรียนลำดงำประชำบ ำรุง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.3.1 ร้อยละของอำจำรย์
นักพัฒนำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 

  3.  ช่ือกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ำรขำยสินคำ้ผ่ำนตลำดดิจิทลัของสินค้ำหัตถกรรม ด ำเนินกำรวันท่ี 20-23 พฤศจิกำยน 2561 สถำนที่ส ำนักงำนเกษตร
อ ำเภอคลองหลวง และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี 

4.  ช่ือกิจกรรม สื่อสำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นแบบบูรณำกำร ด ำเนินกำรวันท่ี 19 ธันวำคม 2561 สถำนท่ีโรงเรียนบำงปะอิน อ ำเภอบำงปะอนิ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  

5.  ช่ือกิจกรรม บูรณำกำรควำมรูด้้ำนกำรจดักำรร่วมกับชุมชน ด ำเนินกำรวันท่ี 7 มิถุนำยน 2562 สถำนท่ีชุมชนวัดเขียนเขต ต ำบลบึงยี่โถ อ ำเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธำน ี

1.3.2 ร้อยละของ
นักศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
ต่อจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
14.26 

 

ปีงบประมำณ 2562 มีจ ำนวนนักศึกษำทั้งสิ้น 2,188 คน มีนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมกำรเรยีนรู้จำกกำรปฏิบัตริ่วมกับชุมชน 312 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.26 
1.  ช่ือกิจกรรม เสรมิสร้ำงควำมสขุและแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่ชุมชนกบัชุมชน ด ำเนินกำรวันท่ี 9-10 มีนำคม 2562 สถำนท่ีโรงเรียนลำดงำประชำบ ำรุง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยำ  
2.  ช่ือกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ำรขำยสินคำ้ผ่ำนตลำดดิจิทลัของสินค้ำหัตถกรรม ด ำเนินกำรวันท่ี 20-23 พฤศจิกำยน สถำนท่ีส ำนกังำนเกษตรอ ำเภอ

คลองหลวง และส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำน ี 
3.  ช่ือกิจกรรม ส ำรวจบริบทชุมชนและจัดท ำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระแก้ว ด ำเนินกำรวันท่ี 28 พฤศจิกำยน 2561 วันท่ี 3-4, 13-

14 และ 17-18 ธันวำคม 2561 สถำนท่ีหมู่ที่ 6 ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำน ีและหมู่ที ่2 ต ำบลเมืองไผ่ อ ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว  

4.  ช่ือกิจกรรม สื่อสำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นแบบบูรณำกำร ด ำเนินกำรวันท่ี 19 ธันวำคม 2561 สถำนท่ีโรงเรียนบำงปะอิน อ ำเภอบำงปะอนิ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  

5.  ช่ือกิจกรรม บรูณำกำรควำมรูด้้ำนกำรจดักำรร่วมกับชุมชน ด ำเนินกำรวันท่ี 7 มิถุนำยน 2562 สถำนท่ีชุมชนวัดเขียนเขต ต ำบลบึงยี่โถ อ ำเภอธัญบรุี 
จังหวัดปทุมธำน ี 

1.4 ร้อยละของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีผลงำนเชิง
ประจักษ์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพรห่รือก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบ
โจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น  

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
..... 

 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน .......คนที่มผีลงำนเชิงประจักษ์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์กำร
พัฒนำท้องถิ่น จ ำนวน....คน....เรื่องคิดเป็นร้อยละ...... 
1. ช่ือผลงำน..................................................ชื่อเจ้ำของผลงำน........................ 
เผยแพร่ใน/สถำนท่ี/วำรสำร.....................................วันเดือนปี.............หน้ำที่...... 
 

1.5 ร้อยละผลงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ
ระดับบณัฑติศึกษำท่ีไดร้ับ
กำรเผยแพร่ระดับนำนำชำต ิ

ร้อยละ 
5 

- 
 

- 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.6 จ ำนวนแนวปฏิบัติทีด่ี
ดำ้นกำรจดักำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ 

9 
เรื่อง 

..... 
เรื่อง 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวน..............เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ.....................................................โดย....................................... 
ช่ือหลักสูตร.....................คณะ............................... 

1.7 ร้อยละของนักศึกษำช้ัน
ปีสุดท้ำยท่ีมผีลกำรทดสอบ
ตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) 

หรือเทียบเท่ำ 
  1.7.1 ระดับปริญญำ

ตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
85 

 
 

 

ร้อยละ 
..... 

 
 
 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวนของนักศึกษำระดับปรญิญำตรีช้ันปสีดุท้ำยจ ำนวน .....คน เข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน........คน มีจ ำนวนผูผ้่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำระดับปรญิญำตรี ตั้งแต ่ระดับ B1 จ ำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
 

       1.7.2 ระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตั้งแต ่ระดับ 
B2  ขึ้นไป 

ร้อยละ 
85 

- - 

1.8 จ ำนวนผู้ประกอบกำร
ใหม ่(Startup) ที่เกิดจำก
กำรบ่มเพำะของ
มหำวิทยำลยั  

1 รำย ........รำย อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร โดยคณะวทิยำกำรจัดกำรจะมีกำรจดักิจกรรมเพิ่มศักยภำพในกำรท ำธุรกิจ E-commerce เพื่อบ่มเพำะให้บณัฑติเป็นผู้ประกอบกำร
รุ่นใหม่ (Statup) ในช่วงไตรมำส 2 ถึงไตรมำส 4 
จ ำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของคณะวิทยำกำรจัดกำร...........................รำย 
1. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup.............. 
2. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup.............. 
3. ช่ือผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup.............. 

1.9 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
49.05 

จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน 632 คน  ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 503 คน  และมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีจ ำนวน 310 คน   
คิดเป็นร้อยละ 49.05 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.10 ผลกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตำมกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

มำกกว่ำ 
4.51 

4.72 จ ำนวนบัณฑติทั้งหมดจ ำนวน 632 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 252 คน ผลกำรประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ระดับ 
4.72 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจคุรไูด้ในกำร
สอบในปีแรกที่จบกำรศึกษำ 

ร้อยละ 
80 

- - 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปี
กำรศึกษำนั้นๆ ที่ได้รับกำร
บรรจุเข้ำท ำงำนในท้องถิ่น 

ร้อยละ 
50 

 - 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบ
ประกอบวิชำชีพครู  

ร้อยละ 
70 

- - 
 

1.14 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสำธิตทีไ่ดร้ับกำร
พัฒนำจำกมหำวิทยำลยัมี
คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

มำกกว่ำ
ร้อยละ 

50 

- - 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงำนวิจยั 
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และโจทย์กำร
พัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่น หรือ 
ปัญหำระดับประเทศ 

ร้อยละ 
50 
 

ร้อยละ 
........ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ทั้งหมด........ผลงำน ที่สรำ้งนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับกำรพฒันำท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ จ ำนวน....................ผลงำน คิดเป็นร้อยละ................... 
งำนวิจัย..............ผลงำน 
1. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
2. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
3. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
งำนสร้ำงสรรค์..............ผลงำน 
1. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
2. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 
3. ช่ือผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน.............................. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 จ ำนวนโครงกำรวิจัยรับ
ใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย 

1 
โครงกำร 

........ 
โครงกำร 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวนโครงกำรวิจยัรับใช้สังคมทีเ่กิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย.....โครงกำร 
1.ช่ืองำนวิจัย..............................ช่ือภำคีเครือข่ำย.............................รบัใช้สังคมด้ำน................... 
2. ช่ืองำนวิจัย..............................ช่ือภำคีเครือข่ำย.............................รบัใช้สังคมด้ำน................... 

2.3 จ ำนวนผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับ
กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ 

30  
ผลงำน 

66 
ผลงำน 

ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน 66 ผลงำน 
ระดับชาติ 66 ผลงาน 
1.  ช่ือผลงำน กำรใช้กรอบดัชนีช้ีวัดควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ (LPI) เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนโลจิสติกส์ในกำรจัดตั้งเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ต ำบล

ผักขะ อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. กิตินนัธ ์ มำกปรำงค ์ 2. ณัฐฐำ  ยืนยงพงศ์เสรี  และ 3. ศริิวรรณ  ผลำผล 
เผยแพร่ใน มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนครศรีอยุธยำ วันที ่13-14 ธันวำคม 2561 

2.  ช่ือผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซตข์ำยเสื้อยดืวินเทจหำยำก กรณีศึกษำร้ำนมำยำวินเทจ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ธนพล  ทองเพิ่ม 2. กมล  สิริวรรณวัฒน์ และ
3. ชลียำ  ยำงงำม  เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันท่ี 12 กุมภำพันธ ์2562  

3.  ช่ือผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซตค์้นหำท่ีพักใกล้มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. จิรำวรรณ  ชะโลปถัมภ์ 
และ 2. ชลียำ  ยำงงำม  เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วนัท่ี 12 กุมภำพันธ ์2562 

4.  ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของส ำนักงำนบัญชีต่อกำรฝกึปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. กัญญำรตัน์  แป้นทองหลำง  2. จิรำพัชร  กมลวิสุทธิเลิศ และ 3.  ภำรดี  นึกชอบ  เผยแพร่ในโรงแรมดเิอ็มเพรช จังหวัดเชียงใหม่
วันท่ี 15 กุมภำพันธ ์2562  

    



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   5.  ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรใช่จ่ำยและกำรออมเงินของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. นิรินธนำ  บุษปฤกษ ์ 2. นพพล  แพ่งสภำ   

3. อำรยำ  ชัยณรงค์  และ 4. เอมวิกำ  ช่วยศรี  เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันที ่1 มีนำคม 2562  
6.  ช่ือผลงำน บรรยำกำศองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนองค์กำรบริหำรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. สุจิรำภรณ์  ฟักจันทร์  2. สุกัญญำ  สอนเกดิ  3. ฤทัย  สัมฤทธ์ิ  4.  ทัศนีย์  แสนบุญศิริ  5. สมฤดี  ฮ้อกำญจนวงศ์   
6. นนทิยำ  เจริญจั่น  และ 7. มุกระวี  ธงอำสำ  เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562  

7.  ช่ือผลงำน กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน บริษัท ไทยบริดสโตน จ ำกัด (หนองแค)  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ภัทรภร  พุฒพันธ ์ 2. รุ่งนภำ  พรมบุตร  3. วิระญำ  กล่ ำระยำง  4. สุริษำ  ค ำแก้ว  5. สุดำรัตน ์ มีแย้ม  6. กำญจนำพร  ป้อมยุคล  
และ 7. สุปรยีำ  บุญจันทร์แก้ว  เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562  

8.  ช่ือผลงำน ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กรและควำมพึงพอใจในกำรปฏบิัติงำนของพนักงำน บริษัท สยำมสตีลเกรดติ้งส์ จ ำกดั  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ธันยธร  ติณภพ  2. วนัดดำ  สุจนำกอบกุล  3. เปรมพิไล   ศรีสมบูรณ์  4. ภัททิยำ  นะมำ  5. ชลธิชำ  สัมพันธ์เวชกุล  และ 
6. กมลฉัตร  แสงเมือง  เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วนัท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562  

9.  ช่ือผลงำน ควำมคำดหวังที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบร์ไทย จ ำกดั บำงปะอิน  
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ภิญญำพัชญ ์ นำคภิบำล  2. ยุวธิดำ  ทำยะคำ  3. ศิรินภำ  จำรุสมภพกุล  4. ปทัมพร  ศิริรักวงษำ  5. เพชรดำ  เช้ือสะอำด   
6. จำรุลักษณ์  จ ำนงคดิ  และ 7. ภำนุพงษ ์ ทรัพย์กลิ่น  เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วันที ่11-12 กุมภำพันธ์ 2562 

10. ช่ือผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งเพื่อนร่วมงำนและสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตัิงำนท่ีส่งผลต่อควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน บรัท เค.เอส.พ ีอุปกรณ์ จ ำกดั 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อุบล  ไม้พุ่ม  2. นรินทร์พร  บรรจงเลีย้ง  และ 3. ทรงวุฒิ  แก้วเกษ  เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วนัท่ี 11-12 
กุมภำพันธ ์2562  

11. ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรเรยีนในระดับปรญิญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระ บรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรตัน์  วงษ์กำฬสินธุ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี วันท่ี 2-3 กุมภำพันธ ์2562  

12. ช่ือผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจยักำรท ำงำนหำรำยได้พิเศษระหวำ่งเรียนของนักศึกษำ โดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคดิเชิงล ำดับชั้น คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรตัน์  วงษ์กำฬสินธุ์  ประเภทผลงำนบทควำมวจิัย  
เผยแพร่ในสมำคมสถำบันอดุมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีวันท่ี 2-3 
กุมภำพันธ ์2562  

13. ช่ือผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งกำรวำงแผนกำรศึกษำกับประสทิธิผลทำงกำรศึกษำของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์  วงษ์กำฬสินธุ์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี วันท่ี 2-3 กุมภำพันธ ์2562  

14. ช่ือผลงำน กำรหำปริมำณจดัเก็บท่ีเหมำะสมและจดุสั่งซื้อใหม่และกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรจ ำลองสถำนกำรณ์กำรสั่งซื้อยำง To Study the Safety 
Stock and Reorder Point and Apply Tires Order Simulation ช่ือเจ้ำของผลงำน กิตินันธ์  มำกปรำงค ์ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย  
เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วันท่ี 11 - 12 กุมภำพันธ ์2562  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   15. ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรบริหำรหนี้สินและภำระหนี้สินของพ่อคำ้แม่ค้ำหำบเร่แผงลอย อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 

อุบล  ไม้พุ่ม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในวิทยำลยันวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
วันท่ี 31 พฤษภำคม 2562  

16. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ/บริกำรออนไลน์ ผำ่นช่องทำงแอพพิเคชั่นขำยสินค้ำ/ยริกำรออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต  
จังหวัดปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ  ไสยสมบัติ  2. อัยกำนต์  โพธิ์สุวรรณพร  และ 3. กิตตเิทพ  แสบงบำล  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย  
เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วันท่ี 11 - 12 กุมภำพันธ ์2562  

17. ช่ือผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนแฟมลิี่มำร์ทของนักศึกษำในมหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ  ไสยสมบัติ  2. สุภำพร  สกุลจุ้ย  และ 3. กัลยำ  ขุมทอง  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลยั
รำชภัฏเทพสตรี วันท่ี 11 - 12 กุมภำพันธ ์2562 

18. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกซื้อผลติภณัฑ์อำหำรเสริมของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี  เชำวน์สุขุม  2. กุลดำ  ปงกังกำ  และ 3. วิชญ์ภำส  จุงซื้อ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี วันท่ี 11 - 12 กุมภำพันธ ์2562 

19. ช่ือผลงำน ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรใช้บริกำรร้ำนสะดวกซื้อในจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ  ไสยสมบัติ  
2. ชรินรัตน์  จิรจักร  และ 3. โชตกิำ  สุระมณี  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภัฏเทพสตรี วันท่ี 11 - 12  กุมภำพันธ ์2562  

20. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกผู้ให้บริกำรเครอืข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที ่AIS ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ศักดิ์ชำย  นำคนก  2. อรรถวิทย์  กวีกิจบัณฑิต  และ 3. ธิดำรัตน ์ บัณฑิตภักดิ์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วันที ่11 - 12 กุมภำพันธ ์2562  

21. ช่ือผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีอิทธพิลต่อกำรตันสินใจเลือกใช้บริกำรศูนย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์พำร์ค & สเปลล์ รังสิตปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 
1. ศักดิ์ชำย  นำคนก  2. อภิญญำ  ไชยวงศ์  และ 3. ธนภร  อำภำ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วันท่ี 11 - 
12 กุมภำพันธ ์2562  

22. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนสังคมออนไลน์ (อินสตำแกรม) ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี  เชำวน์สุขุม  2. กนกพร  เข้มพิมพ์  และ 3. ฐิดำรัตน์  ยอดเจรญิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ใน
มหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี วันที ่11 - 12  กุมภำพันธ ์2562  

23. ช่ือผลงำน ควำมเสีย่งท่ีเกิดจำกกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ประเภทเครื่องส ำอำงและครีมบ ำรุงหน้ำของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ปริยำกร  สว่ำงศรี  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตตรัง วันท่ี 29 มีนำคม 2562 

24. ช่ือผลงำน พฤติกรรมและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรโรงอำหำรของนักศึกษำมหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี  ชักน ำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง วันท่ี 29 มีนำคม 2562  

    



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   25. ช่ือผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่หมำะสมเพื่อกำรจดัซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ภำรดี  นึกชอบ  2. ธิดำรัตน์  จ้อยนิล  และ 3. ดำรำรตัน์  อ่อนวงษ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร ่
ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันท่ี 1 มีนำคม 2562  

26. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อเครื่องส ำอำงผ่ำน Facebook ของนักศึกษำภำคปกติคณะวทิยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. วิรัลพัชร  มงคลอ ำนวย  2. วิจิตรำ  กล้ำหำญ  และ 3. สโรชำ  รุ่งโรจน์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันท่ี 1 มีนำคม 2562  

27. ช่ือผลงำน ควำมคิดเห็นของนกับัญชีต่อระบบปญัญำประดิษฐ์และแนวทำงในกำรเตรียมควำมพรอ้ม กรณีศึกษำ : กลุม่ตัวอย่ำงนักบัญชีของบริษัท 
ในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ช่ือเจำ้ของผลงำน 1. ดวงมณี  ชักน ำ  2. นัทธมล  อิ่มน้ ำขำว  และ 3. สโรชำ  รุ่งโรจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันท่ี 1 มีนำคม 2562  

28. ช่ือผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหวำ่งอัตรส่วนทำงกำรเงินท่ีส่งผลกระทบต่อผลต่ำงของรำคำหลักทรัพยอ์ุตสำหกรรมทรัพยำกรพลังงำนและสำธำรณูปโภค 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ปริยำกร  สวำ่งศรี  2. นริศำ  กุดเสมำ  และ 3. ปนัดดำ  นำจันทรถม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันท่ี 1 มีนำคม 2562 

29. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่ส่งต่อควำมเครียดของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี  ชักน ำ  2. กรรณิกำร์  พิมบรรเลง  และ 3. พัชรพร  อยู่ไทย  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันท่ี 1 มีนำคม 2562 

30. ช่ือผลงำน ควำมต้องกำรต่อกำรเลือกใช้บริกำรมัคคเุทศก์ของประชำชนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร The Demand for guide tourism, case study on 
people living in Bangkok ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ปวริศำ  เลิศวริิยะประสิทธ์ิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในวิทยำลยันครรำชสีมำ วันท่ี 30 
มีนำคม 2562  

31. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร The influential factors to traveling 
decisions of family group in Bangkok ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ปวริศำ  เลิศวริิยะประสิทธ์ิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ในวิทยำลัย
นครรำชสมีำ วันท่ี 30 มีนำคม 2562  

32. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ (เรียนเต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์) ในคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์ ปีกำรศึกษำ 1/2561 ช่ือเจ้ำของผลงำน 1. ถิรนันท์  ทิวำรำตรีวทิย์  ประเภทผลงำนบทควำมวจิัย เผยแพร ่
ในวิทยำลัยนครรำชสีมำ วันท่ี 30 มีนำคม 2562 

33. ช่ือผลงำน กำรจัดกำรอตัลักษณ์ของมหำวิทยำลยัรำชภฏัในประเทศไทย ช่ือเจ้ำของผลงำน พวงเพชร  สุขประเสริฐ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่ที ่วำรสำรรังสติบัณฑิตศึกษำในกลุ่มธุรกิจและสังคมศำสตร์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2562 

34. ช่ือผลงำน กำรจัดกำรควำมเครียดของนักศึกษำระดับปรญิญำตรีในเขตจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน พวงเพชร  สุขประเสริฐ  ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

35. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มคีวำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดปทมุธำนี  ช่ือเจ้ำของผลงำน มนสิชำ  อนุกูล  ประเภท
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
   36. ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือของประชำชนในจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน มนสิชำ  อนุกูล  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่

11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนทีม่หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี
37. ช่ือผลงำน กำรขับเคลื่อนองคก์ำรธุรกิจแฟรนไชส์ ในยุคเศรษฐกจิดิจิทัล ช่ือเจ้ำของผลงำน ศิริพงษ์  ฐำนมั่น  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่

วันท่ี 1 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 
38. ช่ือผลงำน กำรเสรมิสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในศตวรรษท่ี 21 เพื่อรองรับองค์กำรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ช่ือเจ้ำของผลงำน ศริิพงษ ์ ฐำนมั่น  

ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที ่วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 เดือน มกรำคม – เมษำยน 2562 
39. ช่ือผลงำน กำรพัฒนำสื่อกำรสอน เรื่องกำรรูเ้ท่ำทันสื่อ ส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

ช่ือเจ้ำของผลงำน กำนต ์ ทองทวี  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที ่วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ ปีท่ี 35 ฉบับท่ี 98 เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม 
2561 

40. ช่ือผลงำน รูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภำคส่วนในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของผลงำน ละเอียด  ขจรภัย 
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ที ่วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกรำคม – 
เมษำยน 2562  

41. ช่ือผลงำน ควำมคำดหวังท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จ ำกัด บำงปะอิน ช่ือเจ้ำของผลงำน  
ละเอียด  ขจรภัย  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 11 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

42. ช่ือผลงำน ยุทธศำสตรเ์พื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำเชิงวัฒนธรรม: กรณศีึกษำตลำดสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ช่ือเจ้ำของ
ผลงำน วรุณี  เชำวน์สุขุม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที ่วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี 7 ฉบับที ่4 เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2561  

43. ช่ือผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอ่กำรตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่ำนสังคมออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุ๊ค) ในประเทศไทย ช่ือเจำ้ของผลงำน  
ศักดิ์ชำย  นำคนก  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนทีม่หำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

44. ช่ือผลงำน พฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรรับรูส้ื่อรณรงค์เกี่ยวกับปญัหำจำกเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 1 – 12 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

45. ช่ือผลงำน Household Accounts program among inhabitants of moo 6,Klong 3 Sub – district Pathumthani Province  ช่ือเจ้ำของ
ผลงำน อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่1 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

46. ช่ือผลงำน กำรปรับปรุงพื้นทีก่ำรจัดเก็บถุงพลำสติกเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ในกำรเปลีย่นโหมดกำรขนส่งสินค้ำ กรณีศึกษำ บรษิัทนิชชินอิเลคทริค 
จ ำกัด  ช่ือเจ้ำของผลงำน วัชรพล  วงศ์จันทร์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสมีำ 

47. ช่ือผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรงุผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จ ำกัด ช่ือเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท์
จันทร์แย้ม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

48. ช่ือผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรงุผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จ ำกัด ช่ือเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท ์ 
จันทร์แย้ม  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 
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  49. ช่ือผลงำน กำรลดต้นทุนกำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรรับผลิตภณัฑ์เข้ำคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ โรงงำนผลิตภัณฑ์บรรจุภณัฑ์ประเภทขวดแก้ว  
ช่ือเจ้ำของผลงำน ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสมีำ 

50. ช่ือผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงแสน จังหวัดชลบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน นิรินธนำ  บุษปฤกษ ์ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่1 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

51. ช่ือผลงำน ควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อปรญิญำโทที่มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ชวำลำ  ละวำทิน
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่1 – 12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลยัรำชภฏัเทพสตรี  

52. ช่ือผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงอสน จังหวัดชลบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน ภัทรภร  พุฒพันธ์  ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตร ี

53. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจดักำร มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิตริตัน์  วงษ์กำฬสินธุ์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่22 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลยัรำชภัฏเลย 
จังหวัดเลย 

54. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของนักศึกษำกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรตัน์  วงษ์กำฬสินธุ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันท่ี 22 มีนำคม 2562 สถำนทีม่หำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย จังหวัดเลย 

55. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่่งผลต่อกำรเลือกฝึกสหกิจศึกษำ/ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบญัช ีจังหวัดปทุมธำน ี
ช่ือเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์  วงษ์กำฬสินธุ ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่22 มีนำคม 2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย 

56. ช่ือผลงำน กำรเปลี่ยนแปลงครั้งส ำคัญของกำรรับรูร้ำยได้ ช่ือเจำ้ของผลงำน อภิชำติ  กำระเวก  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่1 มิถุนำยน 
2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

57. ช่ือผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจยักำรท ำงำนหำรำยได้พิเศษระหวำ่งเรียนของนักศึกษำโดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคดิเชิงล ำดับขั้น (AHP)  
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

58. ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำท่ีมีต่อกำรเรยีนในระดับปรญิญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เดน้ รีสอร์ท  
เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมีำ 

59. ช่ือผลงำน กำรศึกษำปจัจัยกำรเรียนกำรสอนทีส่่งผลต่อมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ในรำยวิชำกำรบัญชีกำรเงิน ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่2 - 3 
กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รสีอร์ท เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 
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   60. ช่ือผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของส ำนักงำนบัญชีต่อกำรฝกึปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

ช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เดน้ รีสอร์ท  
เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสมีำ 

61. ช่ือผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่หมำะสมเพื่อกำรจดัซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธำน ีช่ือเจ้ำของผลงำน ภำรดี  นึกชอบ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่2 - 3 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ี เคนซิงตัน อิงลิช 
กำร์เด้น รสีอร์ท เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

62. ช่ือผลงำน กำรศึกษำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน เปรมฤดี  ทองลำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 30 มีนำคม 2562 สถำนท่ีวิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ 

63. ช่ือผลงำน แนวทำงในกำรพัฒนำพ้ืนท่ีแหล่งปลูกแคนตำลูปให้เปน็รูปแบบโรงเรือน เพื่อกำรท่องเทีย่วเชิงเกษตร ต ำบลผ่ำนศึก อ ำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมสี่วนรว่ม ช่ือเจ้ำของผลงำน ปวริศำ  เลศิวิริยะประสิทธ์ิ  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่18 – 19 ตุลำคม 2561 
สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

64. ช่ือผลงำน กำรพัฒนำสื่อมัลตมิีเดียเผยแพร่และส่งเสริมศำสนำศิลปวัฒนธรรมด้วยสติกเกอร์ไลนชุ์ด วัดปัญญำนันทำรำม จังหวัดปทุมธำนี ช่ือเจ้ำของ
ผลงำน ณตัตยำ  เอี่ยมคง  ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที ่18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ ์

65. ช่ือผลงำน ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้บริกำรห้ำงสรรพสินค้ำ สำขำสระบุรี ช่ือเจ้ำของผลงำน ธันย์นิชำ  วิโรจน์รุจน์  ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย 
เผยแพร่วันท่ี 11-12 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  

66. ช่ือผลงำน กลยุทธ์กำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตดัสินใจซื้อสินค้ำในร้ำนแฟมิลีม่ำร์ท ในกรุงเทพมหำนคร ช่ือเจ้ำของผลงำน อัญชลี  เยำวรำช   
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที ่8 กุมภำพันธ ์2562 สถำนท่ีมหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์

2.4 จ ำนวนบทควำมของ
อำจำรย์ประจ ำที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI 
SJR และScopus (พิจำรณำ
ผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ  ปี
ปัจจุบัน) 

5 
บทควำม 

........ 
บทควำม 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
บทควำมของอำจำรย์ประจ ำที่ได้รบักำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
จ ำนวน...............บทควำม 
1. ช่ือบทควำม ..............................................ช่ือเจ้ำของบทควำม...................................... 
ช่ือวำรสำร..............................................................................ปีที่อ้ำงอิง.............................จ ำนนวนท่ีไดร้ับกำรอ้ำงอิง ณ  ปีปัจจุบัน...............ครั้ง 
2. ช่ือบทควำม ..............................................ช่ือเจ้ำของบทควำม...................................... 
ช่ือวำรสำร..............................................................................ปีที่อ้ำงอิง.............................จ ำนนวนท่ีไดร้ับกำรอ้ำงอิง ณ  ปีปัจจุบัน...............ครั้ง 

 
 
 

   



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2.5  จ ำนวนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนำ
นวัตกรรม 
      2.5.1 จ ำนวน
ผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
กำรจดทะเบียนจำก
หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
อำทิ กำรจดสิทธิบัตร  
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

20 
ช้ิน 
 
 

 
 
 

- 
 

- 
 

2.5.2 จ ำนวนนวัตกรรม
หรือผลงำนบริกำรวชิำกำรที่
สำมำรถสรำ้งคุณค่ำแก่
ผู้รับบริกำร ชุมชน และ
สังคม ได้โดยสำมำรถน ำ
ผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้
ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กำรศึกษำ 

11 
ผลงำน 

- 
 

- 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
2.6 จ ำนวนอำจำรย์หรือ
บุคลำกรทีไ่ด้รบัรำงวัลจำก
งำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์
ทั้งในระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ 

1 
รำงวัล 

........ 
รำงวัล 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวนอำจำรย์หรือบุคลำกรที่ได้รบัรำงวัลจำกงำนวิจัยหรือ งำนสร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ จ ำนวน.....รำงวัล เป็นผลงำนของอำจำรย์/
บุคลำกร/นักศึกษำ 
ระดับชำต.ิ............รำงวัล 
ผลงำนของ.......................(เป็นผลงำนของอำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ) 
1. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี.................. 
2. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี................... 
ระดับนำนำชำติ.............รำงวัล 
ผลงำนของ.......................(เป็นผลงำนของอำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ) 
1. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี.................. 
2. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ช่ือรำงวัล.....................................  
ช่ือผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี................... 

2.7 จ ำนวนผลกำรวิจยัของ
อำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือ
พัฒนำครูที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ หรือน ำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิต
หรือพัฒนำคร ู

5 ผลงำน - - 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์  3  ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่ม 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จของ
กำรน้อมน ำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย 

ระดับ 
5 
 

- - 

3.2 จ ำนวนผลงำนบริกำร
วิชำกำรที่สำมำรถสร้ำง
คุณค่ำแกผู่้รับบริกำรชุมชน
และสังคมได้โดยสำมำรถน ำ
ผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

1 
ผลงำน 

........ผลงำน อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
จ ำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรทีส่ำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผูร้ับบริกำรชุมชนและสังคมได้โดยสำมำรถน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
.............ผลงำน 
1. ผลงำนบริกำรวิชำกำร.............................ชื่อชุมชนและสังคม.................................ผลกำรน ำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์..................................... 
 

 
 
 

3.3 จ ำนวนชุมชนที่มี
ศักยภำพในกำรจดักำร
ตนเอง  
 

1  
ชุมชน 

2  
ชุมชน 

จ ำนวน 2 ชุมชน 
1. ช่ือชุมชน หมู่ที ่6 ต ำบลหน้ำไม ้อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำน ี
2. ช่ือชุมชนหมู่ที ่2 ต ำบลเมืองไผ ่อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ชุมชนหมู่ที่ 6 ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ชุมชนมีอำชีพเสริมจำกกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรท ำน้ ำพริกนรกและกล้วยฉำบ 
และชุมชนหมู่ที่ 2 ต ำบลเมืองไผ ่อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ชุมชนมีกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้ำวเม่ำ กำรแปรรูปข้ำวเม่ำ และกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น 

 
 
 

3.4 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยโดยค ำนึงถึงกำร
ใช้นวัตกรรมเพือ่ตอบสนอง
โจทย์กำรพัฒนำสนับสนุนให้
ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ
รองรับโอกำสและควำมทำ้
ทำยในอนำคต 

มำกกว่ำ 
4.51 

- - 

 
 
 
 

   



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3.5. จ ำนวนครูที่ไดร้ับกำร
พัฒนำและโรงเรียน
เครือข่ำยร่วมพัฒนำ  เพื่อ
ยกระดับผลกำรเรียนรู้และ
จิตพิสัยเกณฑ์กำรพัฒนำ
โรงเรียนเครือข่ำย  
       3.5.1 จ ำนวนโรงเรียน
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบตั ิ

40 
โรงเรียน 

 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 

  3.5.2 จ ำนวนครูที่
ได้รับกำรพัฒนำ  

1,000 
คน 

- - 
 

3.6 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ไดร้ับ
กำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัย
มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 
30 

- - 

3.7 จ ำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีกำรน ำนวัตกรรม
กำรจัดกำรเรยีนรู้ของ
โรงเรียนสำธิตไปใช้
ประโยชน ์

10 
โรงเรียน 

- - 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์  4   บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ ์
ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ  

1 
ผลงำน 

1 ผลงำน ผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จ ำนวน 1 ผลงำน 
ระดับชาติ 1 ผลงาน 
1. ช่ือผลงำน รำงวัลชมเชย กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 6 สถำนที ่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันเดือนป ี12 กุมภำพันธ ์2562 
 

4.2 จ ำนวนเงินรำยได้ทีเ่กิด
จำกกำรบริหำรจดักำร
ศิลปวัฒนธรรมที่น ำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์  

10 
ล้ำนบำท 

- - 

 

  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค์  5  มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำสถำบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญำเอก 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
18.87 

คณะวิทยำกำรจัดกำรมีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 53 คน มีคณำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก จ ำนวน  10  คน  เมื่อ
ค ำนวณตำมสูตร พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เท่ำกับร้อยละ 18.87 

5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่
ส ำเรจ็กำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำเอกที่ได้รับ
กำรรับรองคณุวุฒิจำก ก.พ.  

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
1.89 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 53 คน มีจ ำนวนอำจำรย์ทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำในระดบัปริญญำเอกท่ีไดร้ับกำรรับรองคณุวุฒิจำก ก.พ. จ ำนวน 1 คน  เท่ำกับ ร้อยละ 1.89 

5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจ ำ
สถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
41.50 

คณะวิทยำกำรจัดกำร มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จ ำนวน 53 คน มีจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรจ ำนวน 22 คน  
เมื่อค ำนวณตำมสูตรพบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ ร้อยละ 41.50 

5.4 จ ำนวนอำจำรย์ที่ไดร้ับ
กำรรับรองมำตรฐำน
อำจำรย์มืออำชีพจำก สกอ. 
หรือสถำบันรับรอง
มำตรฐำนวิชำชีพ 

8  
คน 

- - 

5.5 ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนบัสนุนที่เข้ำสู่
ต ำแหน่งท่ีสูงขึ้นจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำร
ประเมิน 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
........ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ปีงบประมำณ ............... บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ที่มีคณุสมบัติทั้งหมด จ ำนวน ........... คน ผู้ผ่ำนเข้ำสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึนจำกผู้ที่มีคณุสมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน 
จ ำนวน .............คน คิดเป็นร้อยละ.......... 

5.6 ร้อยละของอำจำรย์ที่
สอบมำตรฐำนวิชำชีพ VRU 
Professional License  

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
........ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
อำจำรยผ์ู้ที่สอบมำตรฐำนวิชำชีพ VRU Professional License ทั้งหมด จ ำนวน ........... คน อำจำรย์ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ VRU Professional License 
จ ำนวน .............คน คิดเป็นร้อยละ.......... 

    



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5.7 ร้อยละของบุคลำกร
และผู้น ำที่ไดร้ับกำรพัฒนำ
และผำ่นผลกำรประเมิน
หลักสตูรตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด 

ร้อยละ 
80 

- - 

5.8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกรต่อ
สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร 

มำกกว่ำ 
4.51 

- - 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ี
ผลกำรประเมินกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสตูรตำมเกณฑ์ 
สกอ.อยู่ในระดบัดีมำก 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
0 

หลักสตูรจ ำนวน 9 หลักสูตร มผีลกำรประเมินกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดมีำก จ ำนวน 0 หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 0 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำน
กำรขึ้นทะเบียน TQR  

ร้อยละ10 ร้อยละ........ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
หลักสตูรจ ำนวน .............หลักสูตร มีหลักสูตรทีผ่่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR จ ำนวน .............หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ.............. 
หลักสตูร............................สำขำ....................... 

 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมินคณุธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
........ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ในป ี............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................เปรียบเทียบกับปี 
............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................โดยคิดเป็นค่ำเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ .....................  

 
 
 

5.12 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ
มหำวิทยำลยัในกลุ่มรำชภัฏ 

น้อยกว่ำ
อันดับ15 

- - 

5.13 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่ำ 
อันดับที1่95 

........ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ขณะนี้มีผลกำรจัดอันดับ อยู่ในระดับที ่206 ของเอเชีย 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5.14 ค่ำเฉลีย่ระดับควำม
ผูกพันของบุคลำกรต่อ
องค์กร  

มำกกว่ำ 
4.51 

........ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ได้ส ำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ ............. มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสุขและ
ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร เท่ำกับ ............. 

5.15 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหำวิทยำลยัในทุกมิติ  

มำกกว่ำ 
4.00 

........ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติเฉลี่ยอยู่ที่................โดย 
มิติที่1 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่2 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่3 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่4 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 
มิติที่5 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่.................. 

5.16 ส่วนแบ่งกำรตลำด
ของนักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยเทียบกับ
มหำวิทยำลยัรำชภฏัทั้งหมด 

2 ........ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

5.17 ร้อยละของนักเรียนใน
ท้องถิ่นที่เข้ำเรียนใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย 
อลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
........ 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

 
 

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รำยได้ของมหำวิทยำลัยตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

ร้อยละ 
2 

- - 

5.19 อัตรำก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำน (Operation 
Profit Margin)  

0.2 
 

- - 

5.20 อัตรำผลตอบแทนจำก
กำรลงทุน (ROI) ของงำน
บริหำรทรัพย์สินและรำยได ้

มำกกว่ำ 
20 

 - 



 



รายงานตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์คณะวทิยาการจัดการ 
 

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

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ตอ่
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ในปีการศึกษา 2561  มีจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรบัปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 9  หลักสตูร จากจ านวนหลักสตูร 9 หลักสตูร มีการน ากระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงผลติ
ภาพมาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนจ านวน 9 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100 โดยมเีนื้อหาระบุอยู่ในมคอ.2 

1.1.2 โครงการบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) 

ร้อยละ 
 100 

- - 

1.2.1 โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดในปีการศึกษา 

ร้อยละ 
 95 

ร้อยละ 
………. 

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมลู 
ปีการศึกษา ........... มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .................... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 
....................... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ...........................ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วน 
1. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    1.1 ช่ือผลงาน..................................... 
    1.2 ช่ือผลงาน..................................... 

 
 
 
 

    



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1.2.2  โครงการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
99.08 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทั้งสิ้น 28 กิจกรรม จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 8,550 คน 
จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 8,472 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 ได้แก ่
1.  กิจกรรมน้อมวันทา บูชาครู ด าเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุม่เป้าหมายจ านวน 1,500 คน เข้าร่วมจ านวน 

1,200 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์ กับลูกศิษย ์
2.  กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะงานประกันส าหรับนักศึกษา ด าเนินการโดยกจิการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 50 คน เข้าร่วมจ านวน 50 คน ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนาด้านความรู้งานประกันคุณภาพการศกึษา 
3.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่พัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ

ท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจ านวน 96 คน เข้าร่วมจ านวน 93 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาหรือเขมรกับวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

4.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเป้าหมายจ านวน 110 คน เข้าร่วม
จ านวน 110 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับการจดัท าวิจัยสหกจิศึกษาเพิ่มข้ึน  

5.  กิจกรรมประชาสัมพันธส์าขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจดิจทิัล กลุ่มเปา้หมายจ านวน 30 คน เข้าร่วมจ านวน 
30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา นกัศึกษามีความรู้ในออกแบบโบชัวร์และปา้ยไวนลิที่เหมาะสมกับการ
ประชาสมัพันธ์ 

6.  กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “ตนแสดเกมส”์ ครั้งท่ี 10 ด าเนินการโดยกจิการนักศึกษา กลุม่เป้าหมายจ านวน 800 คน 
เข้าร่วมจ านวน 864 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้าน ทักษะในการพัฒนาและเสริมสรา้งพลานามัยของนักศึกษา 

7.  กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 90 คน เข้าร่วมจ านวน 90 คน ทักษะที่ได้รับการ
พัฒนาด้านความสามัคคี และรูจ้ักท างานเป็นกลุ่ม 

8.  กิจกรรม FMS Freshy ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ด าเนินการโดยกจิการนักศึกษา  กลุม่เป้าหมายจ านวน 
1,500 คน เข้าร่วมจ านวน 1,300 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และแสดง
ความสามารถของตนในแตล่ะสาขาวิชา 

9.  กิจกรรมศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุม่เป้าหมายจ านวน 8 คน เข้าร่วมจ านวน 8 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้นอกห้องเรยีน และสามารถน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตอ่ไป 

10. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรยีนท้องถิ่น “LOG ACC” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ
สาขาวิชาการบัญชี กลุม่เป้าหมายจ านวน 70 คน เข้าร่วมจ านวน 70 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเอง และมีจิตสาธารณะ 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
    11. กิจกรรมเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี ด าเนินการโดยสาขาวิชาการบญัชี กลุ่มเป้าหมายจ านวน 84 คน เข้าร่วมจ านวน 

84 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกีย่วกับความรูด้้านวิชาชีพบัญชี 
12. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการค้าปลีก ด าเนินการโดยสาขาวิชาการจัดการธรุกิจค้าปลีกสมยัใหม่ 

กลุ่มเป้าหมายจ านวน 23 คน เข้าร่วมจ านวน 23 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการค้าปลีก 

13. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์บื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ด าเนินการโดยสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน เข้าร่วมจ านวน 45 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกบัความรู ้
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน 

14. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ด าเนินการโดย
สาขาวิชาการจดัการท่องเที่ยว กลุม่เป้าหมายจ านวน 16 คน เข้าร่วมจ านวน 16 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับความรูด้้านการจัดท าสื่อ Social Media ของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

15. กิจกรรมธรรมะรักษา ด าเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจ านวน 700 คน เข้าร่วมจ านวน 760 คน 
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการรกัษาวัฒนธรรมอันดี และการสรา้งขวัญก าลังใจ 

16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเที่ยวนานาชาติ ด าเนินการโดยสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจ านวน 26 คน เข้าร่วมจ านวน 26 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกบัความรู้
ด้านกระบวนการ วางแผนการใช้งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปญัหาในการวางแผนและ
การจัดน าเที่ยว ในต่างประเทศ 

17. กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร ์ด าเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจ านวน 500 คน เข้าร่วมจ านวน 
600 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ดา้นการวางแผนการจัดการเชิงธุรกิจ การบริหารจดัการ
ด าเนินการออกรา้นจ าหน่ายสินค้า การออกร้านเกมส์ในเชิงธุรกิจและก่อให้เกิดผลก าไรจากการด าเนินงาน 

18. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ด าเนินการโดยสาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 250 คน เข้าร่วมจ านวน 250 คน ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาเกี่ยวกับการท าจิตอาสาและ 
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

19. กิจกรรมศึกษาดูงานดา้นวิทยุโทรทัศน์ ด าเนินการโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุม่เป้าหมายจ านวน 30 คน  
เข้าร่วม จ านวน 30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้กระบวนการผลิตเชิงระบบ และการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในงานวิทยุโทรทัศน ์

20. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ด าเนินการโดยกิจการนกัศึกษา กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน เข้าร่วม 
จ านวน 50 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้น า ความ



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
สามัคคีและความสมัพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และการพัฒนาบุคลกิภาพของความเป็นผู้น าเพิ่มมากขึ้นที่จะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน   

21. กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคปกติ) ด าเนินการโดยกจิการนักศึกษา กลุม่เป้าหมายจ านวน 500 
คน เข้าร่วมจ านวน 210 คน ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาเกีย่วกับความสามัคคีและมีสุขภาพพลานามยัที่ดีจากการ
ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

22. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด าเนินการโดยกิจการนักศกึษา กลุ่มเป้าหมายจ านวน 500 คน เข้าร่วม
จ านวน 1,000 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนยีมประเพณีและยังเป็นการสืบสานวฒันธรรม 

23. กิจกรรมแสดงความยินดีกับบณัฑิตใหม่ ด าเนินการโดยกิจการนกัศึกษา กลุ่มเป้าหมายจ านวน 600 คน เข้าร่วม
จ านวน 600 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างความสมัพันธ์อันดีกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นนอ้ง 

24. กิจกรรมปัจฉิมนเิทศสหกิจ FMS JOB FAIR ด าเนินการโดยกิจการนักศกึษา กลุ่มเป้าหมายจ านวน 600 คน  
เข้าร่วมจ านวน 613 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ และ
ความส าคญัของการใช้ชีวิต และความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนใบสมัครงาน 

25. กิจกรรมทวนสอบผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ด าเนนิการโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 44 คน เข้าร่วมจ านวน 44 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการทวนสอบและผลการเรียนเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร 

26. กิจกรรมเตรียมความพร้อมพฒันาตนสู่วิชาชีพนักบัญชี ด าเนินการโดยสาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเป้าหมายจ านวน 
110 คน เข้าร่วมจ านวน 99 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคมและ
เสรมิสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา 

27. กิจกรรมเสริมสร้างความสุขและแลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่ชุมชน ด าเนินการโดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 63 คน เข้าร่วมจ านวน 57 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมอตัลักษณ์ และ
จิตสาธารณะ 

28. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง ด าเนินการโดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 150 คน 
เข้าร่วมจ านวน 150 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการท างาน จากการ
ฝึกงานของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4  



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1.2.3  โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัตผิ่าน
การท างานร่วมกับชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกับ
ชุมชนต่อจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
100 

คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิา่นการท างานร่วมกับชุมชน จ านวน 5 กิจกรรม 
จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการท างาน
ร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ านวน  285 คน เข้าร่วมจ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
1.  ช่ือกิจกรรม เสรมิสร้างความสขุและแลกเปลีย่นเรียนรู้สู่ชุมชนกบัชุมชน ด าเนินการวันที่ 9-10 มีนาคม 2562  

สถานทีโ่รงเรียนลาดงาประชาบ ารงุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน เข้าร่วมจ านวน 57 คน  
2.  ช่ือกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ารขายสินคา้ผ่านตลาดดิจิทลัของสินค้าหัตถกรรม ด าเนินการวันที ่20-23 

พฤศจิกายน สถานท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง และส านักงานเกษตรอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 9 คน เข้ารว่มจ านวน 9 คน 

3.  ช่ือกิจกรรม ส ารวจบริบทชุมชนและจัดท าฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวดัสระแก้ว ด าเนินการวันท่ี 
28 พฤศจิกายน 2561 วันท่ี 3-4, 13-14 และ 17-18 ธันวาคม 2561 สถานท่ีหมู่ที่ 6 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และหมู่ที่ 2 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 79 คน เข้าร่วมจ านวน 79 คน 

4.  ช่ือกิจกรรม สื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ด าเนินการวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สถานทีโ่รงเรียนบางปะอิน 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุม่เป้าหมายจ านวน 67 คน เข้าร่วมจ านวน 70 คน 

5.  ช่ือกิจกรรม บูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน ด าเนินการวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถานทีชุ่มชนวัด 
เขียนเขต ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธาน ีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน เข้าร่วมจ านวน 97 คน 

1.2.4.โครงการประเมิน
คุณภาพบณัฑิต 

1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ      
80 

- - 

1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้
บัณฑิตทีต่อบแบบส ารวจ 

ร้อยละ  
50 

- - 

1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

1.2.5.1 ร้อยละของหลักสตูรที่
มีการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
11 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 9 หลักสตูร มีหลักสตูรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จ านวน 1 หลักสตูร คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 
1. ช่ือหลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ภาษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา
ทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
12.84 

ในไตรมาส 1 – 3 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล 1 โครงการ/กิจกรรม จ านวน
นักศึกษาทุกช้ันปีจ านวน 2,188 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะดา้นภาษาจ านวน 281 คนคิดเป็นรอ้ยละ 12.84 
ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  
1. ช่ือโครงการ TOEIC Boot Camp จ านวนทั้งสิ้น 314 คน เข้าร่วมจ านวน 281 คน วันเดือนป ี1-2 มิถุนายน 2562 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐ กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศและ     
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

1 
เครือข่าย 

………. 
เครือข่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรว่มกันจ านวน..เครือข่ายได้แก ่
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 

1.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จ านวนเครือข่าย        
ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในต่างประเทศและมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

1   
เครือข่าย 

……….  
เครือข่าย 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจดักิจกรรมร่วมกัน...........
เครือข่าย ได้แก ่
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานท่ี.............................................................วันเดอืนปี...................................................................... 

1.5.1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษา
ครูทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ร้อยละ  
 80 

- - 

1.6.1 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนของโรงเรียน
สาธิตเพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน  
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ     
80 

- - 

1.6.1.2 ค่าเฉลีย่ของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

มากกว่า 
4.51 

- - 

 
 
 



เป้าประสงค์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จ านวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี 

1.7   
ล้านบาท 

314,000  
บาท 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 314,000 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 
1. ช่ือโครงการวิจัยปัจจัยทีส่่งผลตอ่การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานครุวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณจากภายใน จ านวน 6,000 บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัยการแกไ้ขปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น หมู่ 6 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจากภายใน จ านวน 154,000 บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัยการแกไ้ขปญัหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น หมู่ 2 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณจากภายใน จ านวน 154,000 บาท 

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรคเ์พื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิ การผลติ 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือแก้ไขปญัหา
ชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ    
………. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด จ านวน ..................คน  มีอาจารย์ไดร้ับการส่งเสริม การผลติ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จ านวน
............คน คดิเป็นร้อยละ...............แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย  
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
งานนวัตกรรม 
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
งานสร้างสรรค ์
1. ช่ือผลงานช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 
2. ช่ือผลงาน ช่ือ...........................ช่ือผู้จัดท า...................................ปทีี่ท าผลงาน.................................... 

2.2.2 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรม จน
มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับความส าเร็จของ       
การส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ระดับ 
5 

- - 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

2.2.3. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 จ านวนครั้งการจดั
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

2  
ครั้ง 

- - 

2.3.1 โครงการพัฒนาการ
ผลิต ผลงานวิจยัของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู 

2.3.1.1ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิเพื่อผลิต   
ผลงานวิจัยด้านการผลติหรือ
พัฒนาครูเพื่อให้ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาคร ู

ร้อยละ 
80 

- - 

2.4.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปญัญา 

2.4.1.1 ระดับความส าเรจ็
ของการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญาอยู่ที่ระดับ 5 ดังนี ้
1. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดท าแผนจัดการความรู ้
2. คณะวิทยาการจัดการมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 100 
3. คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ 
4. คณะวิทยาการจัดการมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ที ่3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ 
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จ านวนหมู่บ้านใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูลต าบลใน
การคัดเลือกชุมชนส าคญัเพื่อใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2 
 หมู่บ้าน 

 

2 
 หมู่บ้าน 

 

คณะวิทยาการจัดการได้มีการด าเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์โดยมีการด าเนินกิจกรรมส ารวจบริบทชุมชนและจัดท า
ฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธาน ีและจังหวัดสระแก้ว วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 วันท่ี 3-4, 13-14 และ 17-18 
ธันวาคม 2561 ช่ือชุมชน หมู่ที่ 6 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธานี และหมู่ที่ 2 ต าบลเมืองไผ่ อ าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
 

3.1.1.2 ระดับความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ  
5 

ระดับ  
………. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปญัหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ท่ี
ระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

3.1.2 โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษาลงพื้นที่ด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปมีการลงพื้นทีด่ าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ  
95 

- - 

3.2.1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามแนวพระราชด าริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือ
เรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 
80 

- - 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า  
4.51 

- - 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3.2.2 โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการที่บรรลุ   
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

- - 

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลมิ 
พระเกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของการ
ด าเนินงานโครงการตามแผนจดั
นิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิ

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

จ านวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการตามแผน 3 โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก ่
1.ช่ือกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุฉาเจา้ฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรรีาชสิรินธร 
ด าเนินการวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณจ านวน 10,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ตั้งเบิกจ านวน 10,000 บาท 
2. ช่ือกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รัชกาลที่ 9  
ด าเนินการวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 งบประมาณจ านวน 10,000 บาท ด าเนินการแล้วเสร็จวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562  
ตั้งเบิกจ านวน 7,670 บาท 
3. ช่ือกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ด าเนินการวันท่ี 
1 – 14 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ใช้งบประมาณ ด าเนินการแล้วเสรจ็วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

3.3.1 โครงการพัฒนาครู
ประจ าการแบบ 
Coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้   
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อพัฒนาครู
ประจ าการแบบ  Coaching 

ระดับ  
5 

- - 

3.4.1 โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตใหเ้ป็น    
ศูนย์ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

3.4.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์ปฏิบตัิการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

ระดับ  
3 

- - 

 
  



เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตส านึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสรมิศาสนา 
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานบริหารจัดการ   
งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ  
5 

ระดับ  
3 

ความส าเร็จของ การด าเนินงานบริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นอยู่ท่ีระดับ 3 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
ระดับที่ 1 คณะวิทยาการจดัการมกีารจัดท าแผนท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับที่ 2 การจดัท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการบรูณาการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ  
ระดับที่ 3 ในไตรมาสที่ 1 - 3 คณะมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนนิงานตามแผน โดยมีการจัดกจิกรรมตามแผน 
ไปแล้วทั้งสิ้น 9 กิจกรรม จากเป้าหมาย จ านวน 13 กิจกรรม คดิเปน็ร้อยละ 69.23 

4.2.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายหรือจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จ านวนเครือข่าย
พันธมิตร ที่มีความร่วมมือ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

1  
เครือข่าย 

- - 

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศลิปวัฒนธรรมที่
น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ 
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

ระดับ 
3 

- - 

 
  



เป้าประสงค์ที ่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของ 
การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ความส าเร็จของการจดัการทรัพยากรบุคลากรสูค่วามเป็นเลิศอยู่ท่ีระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
............................................................................................................................................................................................ 

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)  

5.2.1.1 ระดับความส าเร็จของ       
การด าเนินการของ การพัฒนา
ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ระดับ 
 4 

- - 

5.2.2 โครงการพัฒนาและ
แก้ไขกฎหมาย   
  

5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ
พัฒนาแก้ไขตามแผน 

ร้อยละ 
80 

- - 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานตามแผน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
3.45 

 

อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ 3.45 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
...................................................................................................................................................................................................... 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.2. ระดับความส าเรจ็การ
จัดการคณุภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินที่เป็นเลศิ (EdPEx) 

ระดับ 
5 

- - 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
ส านักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ         
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
38.40 

จ านวนงบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 12,095,300 บาท ตั้งเบิกจ านวน 4,644,780.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.40 ได้แก่ 
ไตรมาส 1 จ านวน 12,095,300  บาท ตั้งเบิกจ านวน 1,508,787.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.47 
ไตรมาส 2 จ านวน 12,095,300  บาท ตั้งเบิกจ านวน 1,824,055.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.08 
ไตรมาส 3 จ านวน 12,095,300  บาท ตั้งเบิกจ านวน 4,644,780.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.40 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบรูณาการ 
(IMC)  

5.4.2.1 ระดับความส าเรจ็ของ
การด าเนินการสื่อสารองค์การ
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

ระดับ 
5 

- - 

5.4.3 โครงการจัดประชุม
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมสี่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
67.45 

จ านวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จ านวน 10,000 
บาท ไตรมาสที่ 1 - 3 ด าเนินการตั้งเบิกไดจ้ านวน 6,745 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.45 

5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยัสี
เขียว 

5.5.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัย 
สีเขียว  

ระดับ  
4 

ระดับ  
…….. 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ความส าเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ท่ีระดับ……………………… 
(อธิบายผลการด าเนินงานแต่ละระดับ) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

มากกว่า
4.51 

มากกว่า
........... 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่...................... 

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นที่
เพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 
5 

- -  

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่ความพึง
พอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนา

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
........ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ท่ี...................... 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
การเป็น Semi residential 
University 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential 
University 

5.7.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จากสินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับความส าเรจ็ของ
แผนการบริหารจัดการรายได้
ของสินทรัพย์ 

ระดับ  
4 

- - 

5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่ก าหนด  

ร้อยละ  
90 

- - 

 
 

 
 


