รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1 จำนวนหลักสูตรแบบ
2
สหวิทยำกำรที่พัฒนำหรือ หลักสูตร
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น
1.2 จำนวนผลงำนเชิง
3
ประจักษ์ของนักศึกษำระดับ ผลงำน
ปริญญำตรี
1.2.2 ผลงำนที่ได้รับกำร
อ้ำงอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์
1.2.3 ผลงำนวิจัย หรือ
40
ผลงำนวิชำกำรทีไ่ ด้รับกำร
ผลงำน
เผยแพร่ระดับชำติ หรือ
นำนำชำติตำมเกณฑ์ กพอ.
กำหนด

.....
หลักสูตร

.....
ผลงำน

66
ผลงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 2 หลักสูตร
ได้แก่
1.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................
2.หลักสูตร………………………..สำขำ............................คณะ..............................
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนผลงำนเชิงประจักษ์ของนักศึกษำที่ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ จำนวน......................ผลงำน
1. ชื่อผลงำน.......................................................ชื่อนักศึกษำ........................................................
กำรอ้ำงอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์จำกหน่วยงำน/อื่นๆ(ระบุ)...............................................
วัน/เดือน/ปีที่อ้ำงอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์...................................................................................ผลที่ได้......................................................
จำนวนผลงำนที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 66 ผลงำน ได้แก่
จำนวนผลงำนที่ได้รับรำงวัล หรือกำรเผยแพร่ในระดับชำติ 66 ผลงำน
1. ชื่อผลงำน กำรใช้กรอบดัชนีชี้วัดควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ (LPI) เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนโลจิสติกส์ในกำรจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ตำบลผักขะ
อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. กิตินันธ์ มำกปรำงค์ 2. ณัฐฐำ ยืนยงพงศ์เสรี และ 3. ศิริวรรณ ผลำผล เผยแพร่ใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศณีอยุธยำ วันที่ 13-14 ธันวำคม 2561
2. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยเสื้อยืดวินเทจหำยำก กรณีศึกษำร้ำนมำยำวินเทจ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ธนพล ทองเพิ่ม 2. กมล สิริวรรณวัฒน์ และ
3. ชลียำ ยำงงำม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
3. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซต์ค้นหำที่พักใกล้มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. จิรำวรรณ ชะโลปถัมภ์ และ
2. ชลียำ ยำงงำม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
4. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของสำนักงำนบัญชีต่อกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. กัญญำรัตน์ แป้นทองหลำง 2. จิรำพัชร กมลวิสุทธิเลิศ และ 3. ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 15
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่โรงแรมดิเอ็มเพรช จังหวัดเชียงใหม่
5. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรใช่จ่ำยและกำรออมเงินของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. นิรินธนำ บุษปฤกษ์ 2. นพพล แพ่งสภำ
3. อำรยำ ชัยณรงค์ และ 4. เอมวิกำ ช่วยศรี ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน
6. ชื่อผลงำน บรรยำกำศองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนองค์กำรบริหำรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. สุจิรำภรณ์ ฟักจันทร์ 2. สุกัญญำ สอนเกิด 3. ฤทัย สัมฤทธิ์ 4. ทัศนีย์ แสนบุญศิริ 5. สมฤดี ฮ้อกำญจนวงศ์
6. นนทิยำ เจริญจั่น และ 7. มุกระวี ธงอำสำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
7. ชื่อผลงำน กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด (หนองแค)
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ภัทรภร พุฒพันธ์ 2. รุ่งนภำ พรมบุตร 3. วิระญำ กล่ำระยำง 4. สุริษำ คำแก้ว 5. สุดำรัตน์ มีแย้ม 6. กำญจนำพร ป้อมยุคล
และ 7. สุปรียำ บุญจันทร์แก้ว ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
8. ชื่อผลงำน ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กรและควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัท สยำมสตีลเกรดติ้งส์ จำกัด
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ธันยธร ติณภพ 2. วนัดดำ สุจนำกอบกุล 3. เปรมพิไล ศรีสมบูรณ์ 4. ภัททิยำ นะมำ 5. ชลธิชำ สัมพันธ์เวชกุล และ
6. กมลฉัตร แสงเมือง ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
9. ชื่อผลงำน ควำมคำดหวังที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบร์ไทย จำกัด บำงปะอิน
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ภิญญำพัชญ์ นำคภิบำล 2. ยุวธิดำ ทำยะคำ 3. ศิรินภำ จำรุสมภพกุล 4. ปัทมพร ศิริรักวงษำ 5. เพชรดำ เชื้อสะอำด
6. จำรุลักษณ์ จำนงคิด และ 7. ภำนุพงษ์ ทรัพย์กลิ่น ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี
10. ชื่อผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนและสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั ิงำนที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน บรัท เค.เอส.พี อุปกรณ์ จำกัด
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อุบล ไม้พุ่ม 2. นรินทร์พร บรรจงเลีย้ ง และ 3. ทรงวุฒิ แก้วเกษ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11-12
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
11. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนในระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 2-3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่สมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
12. ชื่อผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรทำงำนหำรำยได้พิเศษระหว่ำงเรียนของนักศึกษำ โดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดเชิงลำดับชั้น คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชือ่ เจ้ำของผลงำน ธิติรตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่
2-3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี
13. ชื่อผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรศึกษำกับประสิทธิผลทำงกำรศึกษำของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 2-3
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
14. ชื่อผลงำน กำรหำปริมำณจัดเก็บที่เหมำะสมและจุดสั่งซื้อใหม่และกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรจำลองสถำนกำรณ์กำรสั่งซื้อยำง To Study the Safety
Stock and Reorder Point and Apply Tires Order Simulation ชื่อเจ้ำของผลงำน กิตินันธ์ มำกปรำงค์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่
วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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15. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรบริหำรหนี้สินและภำระหนี้สินของพ่อค้ำแม่ค้ำหำบเร่แผงลอย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน
อุบล ไม้พุ่ม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 31 พฤษภำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
16. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ/บริกำรออนไลน์ ผ่ำนช่องทำงแอพพิเคชั่นขำยสินค้ำ/ยริกำรออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต จังหวัด
ปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ ไสยสมบัติ 2. อัยกำนต์ โพธิ์สุวรรณพร และ 3. กิตติเทพ แสบงบำล ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
17. ชื่อผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนแฟมิลี่มำร์ทของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ ไสยสมบัติ 2. สุภำพร สกุลจุ้ย และ 3. กัลยำ ขุมทอง ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วนั ที่ 11 - 12
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
18. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี เชำวน์สุขุม 2. กุลดำ ปงกังกำ และ 3. วิชญ์ภำส จุงซื้อ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 11 - 12
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
19. ชื่อผลงำน ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรใช้บริกำรร้ำนสะดวกซื้อในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ ไสยสมบัติ
2. ชรินรัตน์ จิรจักร และ 3. โชติกำ สุระมณี ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เทพสตรี
20. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ศักดิ์ชำย นำคนก 2. อรรถวิทย์ กวีกิจบัณฑิต และ 3. ธิดำรัตน์ บัณฑิตภักดิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11 - 12
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
21. ชื่อผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อกำรตันสินใจเลือกใช้บริกำรศูนย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์พำร์ค & สเปลล์ รังสิตปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน
1. ศักดิ์ชำย นำคนก 2. อภิญญำ ไชยวงศ์ และ 3. ธนภร อำภำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
22. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนสังคมออนไลน์ (อินสตำแกรม) ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี เชำวน์สุขุม 2. กนกพร เข้มพิมพ์ และ 3. ฐิดำรัตน์ ยอดเจริญ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่
11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
23. ชื่อผลงำน ควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ประเภทเครื่องสำอำงและครีมบำรุงหน้ำของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ปริยำกร สว่ำงศรี ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 29 มีนำคม 2562 สถำนที่
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง
24. ชื่อผลงำน พฤติกรรมและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรโรงอำหำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน ดวงมณี ชักนำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 29 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง
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25. ชื่อผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่ หมำะสมเพื่อกำรจัดซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ภำรดี นึกชอบ 2. ธิดำรัตน์ จ้อยนิล และ 3. ดำรำรัตน์ อ่อนวงษ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่
วันที่ 1 มีนำคม 2562 สถำนที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
26. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อเครื่องสำอำงผ่ำน Facebook ของนักศึกษำภำคปกติคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. วิรัลพัชร มงคลอำนวย 2. วิจิตรำ กล้ำหำญ และ 3. สโรชำ รุ่งโรจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 1 มีนำคม 2562 สถำนที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
27. ชื่อผลงำน ควำมคิดเห็นของนักบัญชีต่อระบบปัญญำประดิษฐ์และแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม กรณีศึกษำ : กลุม่ ตัวอย่ำงนักบัญชีของบริษัท
ในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี ชักนำ 2. นัทธมล อิ่มน้ำขำว และ 3. สโรชำ รุ่งโรจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 1 มีนำคม 2562 สถำนที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
28. ชื่อผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรส่วนทำงกำรเงินทีส่ ่งผลกระทบต่อผลต่ำงของรำคำหลักทรัพย์อุตสำหกรรมทรัพยำกรพลังงำนและสำธำรณูปโภค
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ปริยำกร สว่ำงศรี 2. นริศำ กุดเสมำ และ 3. ปนัดดำ นำจันทรถม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 มีนำคม
2562 สถำนที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
29. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่ส่งต่อควำมเครียดของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี ชักนำ 2. กรรณิกำร์ พิมบรรเลง และ 3. พัชรพร อยู่ไทย ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 1 มีนำคม
2562 สถำนที่สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
30. ชื่อผลงำน ควำมต้องกำรต่อกำรเลือกใช้บริกำรมัคคุเทศก์ของประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร The Demand for guide tourism, case study on
people living in Bangkok ชื่อเจ้ำของผลงำน ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่
วิทยำลัยนครรำชสีมำ
31. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร The influential factors to traveling
decisions of family group in Bangkok ชื่อเจ้ำของผลงำน ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม
2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ
32. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ (เรียนเต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์) ในคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ 1/2561 ชื่อเจ้ำของผลงำน ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่
30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ
33. ชื่อผลงำน กำรจัดกำรอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในประเทศไทย ชื่อเจ้ำของผลงำน พวงเพชร สุขประเสริฐ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่ที่ วำรสำรรังสิตบัณฑิตศึกษำในกลุ่มธุรกิจและสังคมศำสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2562
34. ชื่อผลงำน กำรจัดกำรควำมเครียดของนักศึกษำระดับปริญญำตรีในเขตจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน พวงเพชร สุขประเสริฐ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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35. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มคี วำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน มนสิชำ อนุกูล ประเภท
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
36. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือของประชำชนในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน มนสิชำ อนุกูล ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่
11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
37. ชื่อผลงำน กำรขับเคลื่อนองค์กำรธุรกิจแฟรนไชส์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ชื่อเจ้ำของผลงำน ศิริพงษ์ ฐำนมั่น ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่
1 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบ่ ้ำนจอมบึง
38. ชื่อผลงำน กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับองค์กำรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ชื่อเจ้ำของผลงำน ศิริพงษ์ ฐำนมั่น
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที่ วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทศั น์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกรำคม – เมษำยน 2562
39. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำสื่อกำรสอน เรื่องกำรรูเ้ ท่ำทันสื่อ สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน กำนต์ ทองทวี ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที่ วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ ปีที่ 35 ฉบับที่ 98 เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม
2561
40. ชื่อผลงำน รูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภำคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน ละเอียด ขจรภัย
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ที่ วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม –
เมษำยน 2562
41. ชื่อผลงำน ควำมคำดหวังที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด บำงปะอิน ชื่อเจ้ำของผลงำน
ละเอียด ขจรภัย ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
42. ชื่อผลงำน ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ำเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษำตลำดสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเจ้ำของผลงำน วรุณี เชำวน์สุขุม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที่ วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนตุลำคม –
ธันวำคม 2561
43. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่ำนสังคมออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุ๊ค) ในประเทศไทย ชื่อเจ้ำของผลงำน
ศักดิ์ชำย นำคนก ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
44. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรรับรูส้ ื่อรณรงค์เกี่ยวกับปัญหำจำกเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน อัจฉรำวรรณ สุขเกิด ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 – 12
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
45. ชื่อผลงำน Household Accounts program among inhabitants of moo 6,Klong 3 Sub – district Pathumthani Province ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน อัจฉรำวรรณ สุขเกิด ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 1 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
46. ชื่อผลงำน กำรปรับปรุงพื้นทีก่ ำรจัดเก็บถุงพลำสติกเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ในกำรเปลีย่ นโหมดกำรขนส่งสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัทนิชชินอิเลคทริค
จำกัด ชื่อเจ้ำของผลงำน วัชรพล วงศ์จันทร์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
47. ชื่อผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรุงผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จำกัด ชื่อเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท์
จันทร์แย้ม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
48. ชื่อผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรุงผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จำกัด ชื่อเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท์
จันทร์แย้ม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
49. ชื่อผลงำน กำรลดต้นทุนกำรดำเนินงำนในกระบวนกำรรับผลิตภัณฑ์เข้ำคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ โรงงำนผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดแก้ว
ชื่อเจ้ำของผลงำน ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
50. ชื่อผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงแสน จังหวัดชลบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน นิรินธนำ บุษปฤกษ์ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
51. ชื่อผลงำน ควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อปริญญำโทที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชวำลำ ละวำทิน
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
52. ชื่อผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงอสน จังหวัดชลบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน ภัทรภร พุฒพันธ์ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
53. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิตริ ตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 22 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
จังหวัดเลย
54. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของนักศึกษำกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 22 มีนำคม 2562 สถำนทีม่ หำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย จังหวัดเลย
55. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อกำรเลือกฝึกสหกิจศึกษำ/ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จังหวัดปทุมธำนี
ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 22 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย
56. ชื่อผลงำน กำรเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกำรรับรูร้ ำยได้ ชื่อเจ้ำของผลงำน อภิชำติ กำระเวก ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 มิถุนำยน
2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
57. ชื่อผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรทำงำนหำรำยได้พิเศษระหว่ำงเรียนของนักศึกษำโดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดเชิงลำดับขั้น (AHP)
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
58. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนในระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท
เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

ตัวชี้วัด

1.3 ร้อยละของอำจำรย์
นักพัฒนำและนักศึกษำที่
เข้ำร่วมโครงกำรหรือ
กิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำร
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน

เป้าหมาย

ร้อยละ
30

ผล

ร้อยละ
60.37

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
59. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยกำรเรียนกำรสอนทีส่ ่งผลต่อมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำกำรบัญชีกำรเงิน ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 2 - 3
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
60. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของสำนักงำนบัญชีต่อกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร
ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท
เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
61. ชื่อผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่ หมำะสมเพื่อกำรจัดซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช
กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
62. ชื่อผลงำน กำรศึกษำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน เปรมฤดี ทองลำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
63. ชื่อผลงำน แนวทำงในกำรพัฒนำพื้นที่แหล่งปลูกแคนตำลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อกำรท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ตำบลผ่ำนศึก อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม ชื่อเจ้ำของผลงำน ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 18 – 19 ตุลำคม 2561
สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
64. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่และส่งเสริมศำสนำศิลปวัฒนธรรมด้วยสติกเกอร์ไลน์ชุด วัดปัญญำนันทำรำม จังหวัดปทุมธำนี
ชื่อเจ้ำของผลงำน ณัตตยำ เอี่ยมคง ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
65. ชื่อผลงำน ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้บริกำรห้ำงสรรพสินค้ำ สำขำสระบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน ธันย์นิชำ วิโรจน์รุจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
66. ชื่อผลงำน กลยุทธ์กำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำในร้ำนแฟมิลมี่ ำร์ท ในกรุงเทพมหำนคร ชื่อเจ้ำของผลงำน อัญชลี เยำวรำช ประเภท
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
ปีงบประมำณ 2562 มีจำนวนอำจำรย์ทั้งสิ้น 53 คน มีอำจำรย์นักพัฒนำที่เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรูจ้ ำกกำรปฏิบตั ิร่วมกับชุมชน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
60.37
1. ชื่อกิจกรรม สำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระแก้ว ดำเนินกำรวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 วันที่ 3-4,
13-14 และ 17-18 ธันวำคม 2561 สถำนที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหน้ำไม้ อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี และหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
2. ชื่อกิจกรรม เสริมสร้ำงควำมสุขและแลกเปลีย่ นเรียนรู้สู่ชุมชนกับชุมชน ดำเนินกำรวันที่ 9-10 มีนำคม 2562 สถำนที่โรงเรียนลำดงำประชำบำรุง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1.3.1 ร้อยละของอำจำรย์
นักพัฒนำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ต่อจำนวนอำจำรย์ทั้งหมด

1.3.2 ร้อยละของ
นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร
ต่อจำนวนนักศึกษำทั้งหมด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ผล

ร้อยละ
70

ร้อยละ
14.26

1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จ
ร้อยละ
กำรศึกษำที่มีผลงำนเชิง
30
ประจักษ์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำร
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบ
โจทย์กำรพัฒนำท้องถิ่น
1.5 ร้อยละผลงำนวิจัยหรือ ร้อยละ
งำนสร้ำงสรรค์ของนักศึกษำ
5
ระดับบัณฑิตศึกษำที่ได้รับ
กำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ

ร้อยละ
.....

-

3. ชื่อกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ำรขำยสินค้ำผ่ำนตลำดดิจิทลั ของสินค้ำหัตถกรรม ดำเนินกำรวันที่ 20-23 พฤศจิกำยน 2561 สถำนที่สำนักงำนเกษตร
อำเภอคลองหลวง และสำนักงำนเกษตรอำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
4. ชื่อกิจกรรม สื่อสำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นแบบบูรณำกำร ดำเนินกำรวันที่ 19 ธันวำคม 2561 สถำนที่โรงเรียนบำงปะอิน อำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
5. ชื่อกิจกรรม บูรณำกำรควำมรูด้ ้ำนกำรจัดกำรร่วมกับชุมชน ดำเนินกำรวันที่ 7 มิถุนำยน 2562 สถำนที่ชุมชนวัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธำนี
ปีงบประมำณ 2562 มีจำนวนนักศึกษำทั้งสิ้น 2,188 คน มีนักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัตริ ่วมกับชุมชน 312 คน คิดเป็น
ร้อยละ 14.26
1. ชื่อกิจกรรม เสริมสร้ำงควำมสุขและแลกเปลีย่ นเรียนรู้สู่ชุมชนกับชุมชน ดำเนินกำรวันที่ 9-10 มีนำคม 2562 สถำนที่โรงเรียนลำดงำประชำบำรุง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
2. ชื่อกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ำรขำยสินค้ำผ่ำนตลำดดิจิทลั ของสินค้ำหัตถกรรม ดำเนินกำรวันที่ 20-23 พฤศจิกำยน สถำนที่สำนักงำนเกษตรอำเภอ
คลองหลวง และสำนักงำนเกษตรอำเภอลำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี
3. ชื่อกิจกรรม สำรวจบริบทชุมชนและจัดทำฐำนข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสระแก้ว ดำเนินกำรวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 วันที่ 3-4, 1314 และ 17-18 ธันวำคม 2561 สถำนที่หมู่ที่ 6 ตำบลหน้ำไม้ อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี และหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
4. ชื่อกิจกรรม สื่อสำรเพื่อพัฒนำท้องถิ่นแบบบูรณำกำร ดำเนินกำรวันที่ 19 ธันวำคม 2561 สถำนที่โรงเรียนบำงปะอิน อำเภอบำงปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ
5. ชื่อกิจกรรม บูรณำกำรควำมรูด้ ้ำนกำรจัดกำรร่วมกับชุมชน ดำเนินกำรวันที่ 7 มิถุนำยน 2562 สถำนที่ชุมชนวัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธำนี
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ผู้สำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 จำนวน .......คนที่มผี ลงำนเชิงประจักษ์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์กำร
พัฒนำท้องถิ่น จำนวน....คน....เรื่องคิดเป็นร้อยละ......
1. ชื่อผลงำน..................................................ชื่อเจ้ำของผลงำน........................
เผยแพร่ใน/สถำนที/่ วำรสำร.....................................วันเดือนปี.............หน้ำที่......
-

ตัวชี้วัด

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

ผล

1.6 จำนวนแนวปฏิบัติทดี่ ี
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิง
ผลิตภำพ

9
เรื่อง

.....
เรื่อง

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวน..............เรื่อง
1. ชื่อแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................
ชื่อหลักสูตร.....................คณะ...............................

1.7 ร้อยละของนักศึกษำชั้น
ปีสุดท้ำยที่มผี ลกำรทดสอบ
ตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถ
ทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)
หรือเทียบเท่ำ
1.7.1 ระดับปริญญำ
ตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 ขึ้นไป
1.7.2 ระดับ
บัณฑิตศึกษำ ตั้งแต่ ระดับ
B2 ขึ้นไป
1.8 จำนวนผู้ประกอบกำร
ใหม่ (Startup) ที่เกิดจำก
กำรบ่มเพำะของ
มหำวิทยำลัย

ร้อยละ
85

ร้อยละ
.....

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนของนักศึกษำระดับปริญญำตรีชั้นปีสดุ ท้ำยจำนวน .....คน เข้ำรับกำรทดสอบ จำนวน........คน มีจำนวนผูผ้ ่ำนกำรทดสอบตำมมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่ำระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................

ร้อยละ
85

-

1 รำย

........รำย

ร้อยละ
80

ร้อยละ
49.05

1.9 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญำตรีที่มีงำนทำ
หรือประกอบอำชีพอิสระ
ภำยใน 1 ปี

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร โดยคณะวิทยำกำรจัดกำรจะมีกำรจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภำพในกำรทำธุรกิจ E-commerce เพื่อบ่มเพำะให้บณ
ั ฑิตเป็นผู้ประกอบกำร
รุ่นใหม่ (Statup) ในช่วงไตรมำส 2 ถึงไตรมำส 4
จำนวนผู้ประกอบกำรใหม่ (Startup) ที่เกิดจำกกำรบ่มเพำะของคณะวิทยำกำรจัดกำร...........................รำย
1. ชื่อผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup..............
2. ชื่อผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup..............
3. ชื่อผู้ประกอบกำร...........ชื่อ Startup..............
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 632 คน ตอบแบบสอบถำมจำนวน 503 คน และมีงำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปีจำนวน 310 คน
คิดเป็นร้อยละ 49.05

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1.10 ผลกำรประเมินควำม มำกกว่ำ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
4.51
ต่อบัณฑิตตำมกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

4.72

จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 632 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถำม จำนวน 252 คน ผลกำรประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ระดับ
4.72

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครู ร้อยละ
ที่สอบบรรจุครูได้ในกำร
80
สอบในปีแรกที่จบกำรศึกษำ
1.12 ร้อยละของบัณฑิตครู ร้อยละ
ที่สำเร็จกำรศึกษำในปี
50
กำรศึกษำนั้นๆ ที่ได้รับกำร
บรรจุเข้ำทำงำนในท้องถิ่น
1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู ร้อยละ
ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนใบ
70
ประกอบวิชำชีพครู
1.14 ร้อยละของนักเรียน มำกกว่ำ
โรงเรียนสำธิตทีไ่ ด้รับกำร
ร้อยละ
พัฒนำจำกมหำวิทยำลัยมี
50
คะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไป

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

-

-

-

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงำนวิจยั
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และโจทย์กำร
พัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่น หรือ
ปัญหำระดับประเทศ

ร้อยละ
50

ร้อยละ
........

2.2 จำนวนโครงกำรวิจัยรับ
1
ใช้สังคมที่เกิดจำกควำม
โครงกำร
ร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย

........
โครงกำร

2.3 จำนวนผลงำนวิจัยของ
อำจำรย์และนักวิจัยที่ได้รับ
กำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ

66
ผลงำน

30
ผลงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ผลงำนวิจัย หรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ทั้งหมด........ผลงำน ที่สร้ำงนวัตกรรมทีส่ อดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำประเทศหรือแก้ไข
ปัญหำของท้องถิ่น หรือ ปัญหำระดับประเทศ จำนวน....................ผลงำน คิดเป็นร้อยละ...................
งำนวิจัย..............ผลงำน
1. ชื่อผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน..............................
2. ชื่อผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน..............................
3. ชื่อผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน..............................
งำนสร้ำงสรรค์..............ผลงำน
1. ชื่อผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน..............................
2. ชื่อผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน..............................
3. ชื่อผลงำน.............................................ชื่อเจ้ำของผลงำน..............................
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนโครงกำรวิจยั รับใช้สังคมทีเ่ กิดจำกควำมร่วมมือองค์กรภำคีเครือข่ำย.....โครงกำร
1.ชื่องำนวิจัย..............................ชื่อภำคีเครือข่ำย.............................รับใช้สังคมด้ำน...................
2. ชื่องำนวิจัย..............................ชื่อภำคีเครือข่ำย.............................รับใช้สังคมด้ำน...................
ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ และนักวิจัยที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จำนวน 66 ผลงำน
ระดับชาติ 66 ผลงาน
1. ชื่อผลงำน กำรใช้กรอบดัชนีชี้วัดควำมสำมำรถด้ำนโลจิสติกส์ (LPI) เพื่อวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนโลจิสติกส์ในกำรจัดตั้งเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ตำบล
ผักขะ อำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. กิตินนั ธ์ มำกปรำงค์ 2. ณัฐฐำ ยืนยงพงศ์เสรี และ 3. ศิริวรรณ ผลำผล
เผยแพร่ใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ วันที่ 13-14 ธันวำคม 2561
2. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซต์ขำยเสื้อยืดวินเทจหำยำก กรณีศึกษำร้ำนมำยำวินเทจ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ธนพล ทองเพิ่ม 2. กมล สิริวรรณวัฒน์ และ
3. ชลียำ ยำงงำม เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
3. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำเว็บไซต์ค้นหำที่พักใกล้มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. จิรำวรรณ ชะโลปถัมภ์
และ 2. ชลียำ ยำงงำม เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
4. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของสำนักงำนบัญชีต่อกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. กัญญำรัตน์ แป้นทองหลำง 2. จิรำพัชร กมลวิสุทธิเลิศ และ 3. ภำรดี นึกชอบ เผยแพร่ในโรงแรมดิเอ็มเพรช จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562
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5. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรใช่จ่ำยและกำรออมเงินของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. นิรินธนำ บุษปฤกษ์ 2. นพพล แพ่งสภำ
3. อำรยำ ชัยณรงค์ และ 4. เอมวิกำ ช่วยศรี เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันที่ 1 มีนำคม 2562
6. ชื่อผลงำน บรรยำกำศองค์กำรที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนองค์กำรบริหำรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. สุจิรำภรณ์ ฟักจันทร์ 2. สุกัญญำ สอนเกิด 3. ฤทัย สัมฤทธิ์ 4. ทัศนีย์ แสนบุญศิริ 5. สมฤดี ฮ้อกำญจนวงศ์
6. นนทิยำ เจริญจั่น และ 7. มุกระวี ธงอำสำ เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562
7. ชื่อผลงำน กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ที่ส่งผลต่อกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำน บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด (หนองแค)
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ภัทรภร พุฒพันธ์ 2. รุ่งนภำ พรมบุตร 3. วิระญำ กล่ำระยำง 4. สุริษำ คำแก้ว 5. สุดำรัตน์ มีแย้ม 6. กำญจนำพร ป้อมยุคล
และ 7. สุปรียำ บุญจันทร์แก้ว เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562
8. ชื่อผลงำน ควำมผูกพันธ์ต่อองค์กรและควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัท สยำมสตีลเกรดติ้งส์ จำกัด
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ธันยธร ติณภพ 2. วนัดดำ สุจนำกอบกุล 3. เปรมพิไล ศรีสมบูรณ์ 4. ภัททิยำ นะมำ 5. ชลธิชำ สัมพันธ์เวชกุล และ
6. กมลฉัตร แสงเมือง เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562
9. ชื่อผลงำน ควำมคำดหวังที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัท เอ็นเอ็มบี มินิแบร์ไทย จำกัด บำงปะอิน
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ภิญญำพัชญ์ นำคภิบำล 2. ยุวธิดำ ทำยะคำ 3. ศิรินภำ จำรุสมภพกุล 4. ปัทมพร ศิริรักวงษำ 5. เพชรดำ เชื้อสะอำด
6. จำรุลักษณ์ จำนงคิด และ 7. ภำนุพงษ์ ทรัพย์กลิ่น เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562
10. ชื่อผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนร่วมงำนและสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบตั ิงำนที่ส่งผลต่อควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน บรัท เค.เอส.พี อุปกรณ์ จำกัด
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อุบล ไม้พุ่ม 2. นรินทร์พร บรรจงเลีย้ ง และ 3. ทรงวุฒิ แก้วเกษ เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11-12
กุมภำพันธ์ 2562
11. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนในระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระ บรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี วันที่ 2-3 กุมภำพันธ์ 2562
12. ชื่อผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรทำงำนหำรำยได้พิเศษระหว่ำงเรียนของนักศึกษำ โดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดเชิงลำดับชั้น คณะวิทยำกำร
จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชือ่ เจ้ำของผลงำน ธิติรตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่ในสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี วันที่ 2-3
กุมภำพันธ์ 2562
13. ชื่อผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรวำงแผนกำรศึกษำกับประสิทธิผลทำงกำรศึกษำของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี วันที่ 2-3 กุมภำพันธ์ 2562
14. ชื่อผลงำน กำรหำปริมำณจัดเก็บที่เหมำะสมและจุดสั่งซื้อใหม่และกำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรจำลองสถำนกำรณ์กำรสั่งซื้อยำง To Study the Safety
Stock and Reorder Point and Apply Tires Order Simulation ชื่อเจ้ำของผลงำน กิตินันธ์ มำกปรำงค์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562
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15. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรบริหำรหนี้สินและภำระหนี้สินของพ่อค้ำแม่ค้ำหำบเร่แผงลอย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน
อุบล ไม้พุ่ม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในวิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
วันที่ 31 พฤษภำคม 2562
16. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำ/บริกำรออนไลน์ ผ่ำนช่องทำงแอพพิเคชั่นขำยสินค้ำ/ยริกำรออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
จังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ ไสยสมบัติ 2. อัยกำนต์ โพธิ์สุวรรณพร และ 3. กิตติเทพ แสบงบำล ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562
17. ชื่อผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้บริกำรร้ำนแฟมิลี่มำร์ทของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ ไสยสมบัติ 2. สุภำพร สกุลจุ้ย และ 3. กัลยำ ขุมทอง ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562
18. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี เชำวน์สุขุม 2. กุลดำ ปงกังกำ และ 3. วิชญ์ภำส จุงซื้อ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ในมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562
19. ชื่อผลงำน ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรใช้บริกำรร้ำนสะดวกซื้อในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. อำภำ ไสยสมบัติ
2. ชรินรัตน์ จิรจักร และ 3. โชติกำ สุระมณี ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562
20. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกผู้ให้บริกำรเครือข่ำยโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ศักดิ์ชำย นำคนก 2. อรรถวิทย์ กวีกิจบัณฑิต และ 3. ธิดำรัตน์ บัณฑิตภักดิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562
21. ชื่อผลงำน ปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีอิทธิพลต่อกำรตันสินใจเลือกใช้บริกำรศูนย์กำรค้ำ ฟิวเจอร์พำร์ค & สเปลล์ รังสิตปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน
1. ศักดิ์ชำย นำคนก 2. อภิญญำ ไชยวงศ์ และ 3. ธนภร อำภำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 12 กุมภำพันธ์ 2562
22. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำผ่ำนสังคมออนไลน์ (อินสตำแกรม) ของนักศึกษำในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. วรุณี เชำวน์สุขุม 2. กนกพร เข้มพิมพ์ และ 3. ฐิดำรัตน์ ยอดเจริญ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 11 - 12 กุมภำพันธ์ 2562
23. ชื่อผลงำน ควำมเสีย่ งที่เกิดจำกกำรซื้อสินค้ำออนไลน์ประเภทเครื่องสำอำงและครีมบำรุงหน้ำของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ปริยำกร สว่ำงศรี ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
วิทยำเขตตรัง วันที่ 29 มีนำคม 2562
24. ชื่อผลงำน พฤติกรรมและควำมพึงพอใจในกำรใช้บริกำรโรงอำหำรของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี ชักนำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตตรัง วันที่ 29 มีนำคม 2562
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25. ชื่อผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่ หมำะสมเพื่อกำรจัดซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ภำรดี นึกชอบ 2. ธิดำรัตน์ จ้อยนิล และ 3. ดำรำรัตน์ อ่อนวงษ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่
ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันที่ 1 มีนำคม 2562
26. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีต่อกำรตัดสินใจซื้อเครื่องสำอำงผ่ำน Facebook ของนักศึกษำภำคปกติคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. วิรัลพัชร มงคลอำนวย 2. วิจิตรำ กล้ำหำญ และ 3. สโรชำ รุ่งโรจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันที่ 1 มีนำคม 2562
27. ชื่อผลงำน ควำมคิดเห็นของนักบัญชีต่อระบบปัญญำประดิษฐ์และแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อม กรณีศึกษำ : กลุม่ ตัวอย่ำงนักบัญชีของบริษัท
ในนิคมอุตสำหกรรมนวนคร ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี ชักนำ 2. นัทธมล อิ่มน้ำขำว และ 3. สโรชำ รุ่งโรจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันที่ 1 มีนำคม 2562
28. ชื่อผลงำน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอัตรส่วนทำงกำรเงินทีส่ ่งผลกระทบต่อผลต่ำงของรำคำหลักทรัพย์อุตสำหกรรมทรัพยำกรพลังงำนและสำธำรณูปโภค
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ปริยำกร สว่ำงศรี 2. นริศำ กุดเสมำ และ 3. ปนัดดำ นำจันทรถม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันที่ 1 มีนำคม 2562
29. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่ส่งต่อควำมเครียดของนักศึกษำสำขำวิชำกำรบัญชี คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ดวงมณี ชักนำ 2. กรรณิกำร์ พิมบรรเลง และ 3. พัชรพร อยู่ไทย ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ในสถำบันวิจัยและ
พัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง วันที่ 1 มีนำคม 2562
30. ชื่อผลงำน ควำมต้องกำรต่อกำรเลือกใช้บริกำรมัคคุเทศก์ของประชำชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร The Demand for guide tourism, case study on
people living in Bangkok ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ในวิทยำลัยนครรำชสีมำ วันที่ 30
มีนำคม 2562
31. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเดินทำงท่องเที่ยวของกลุ่มครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร The influential factors to traveling
decisions of family group in Bangkok ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ในวิทยำลัย
นครรำชสีมำ วันที่ 30 มีนำคม 2562
32. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเข้ำร่วมกิจกรรมของนักศึกษำ (เรียนเต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์) ในคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ 1/2561 ชื่อเจ้ำของผลงำน 1. ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวทิ ย์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่
ในวิทยำลัยนครรำชสีมำ วันที่ 30 มีนำคม 2562
33. ชื่อผลงำน กำรจัดกำรอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในประเทศไทย ชื่อเจ้ำของผลงำน พวงเพชร สุขประเสริฐ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่ที่ วำรสำรรังสิตบัณฑิตศึกษำในกลุ่มธุรกิจและสังคมศำสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม – มิถุนำยน 2562
34. ชื่อผลงำน กำรจัดกำรควำมเครียดของนักศึกษำระดับปริญญำตรีในเขตจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน พวงเพชร สุขประเสริฐ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
35. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มคี วำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรซื้อสมำร์ทโฟนของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน มนสิชำ อนุกูล ประเภท
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
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36. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรอ่ำนหนังสือของประชำชนในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน มนสิชำ อนุกูล ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่
11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
37. ชื่อผลงำน กำรขับเคลื่อนองค์กำรธุรกิจแฟรนไชส์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ชื่อเจ้ำของผลงำน ศิริพงษ์ ฐำนมั่น ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่
วันที่ 1 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
38. ชื่อผลงำน กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับองค์กำรแห่งยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” ชื่อเจ้ำของผลงำน ศิริพงษ์ ฐำนมั่น
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที่ วำรสำรวไลยอลงกรณ์ปริทศั น์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 เดือน มกรำคม – เมษำยน 2562
39. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำสื่อกำรสอน เรื่องกำรรูเ้ ท่ำทันสื่อ สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน กำนต์ ทองทวี ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที่ วำรสำรกำรวัดผลกำรศึกษำ ปีที่ 35 ฉบับที่ 98 เดือนกรกฎำคม – ธันวำคม
2561
40. ชื่อผลงำน รูปแบบกำรสื่อสำรเพื่อกำรจัดกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภำคส่วนในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน ละเอียด ขจรภัย
ผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่ที่ วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกรำคม –
เมษำยน 2562
41. ชื่อผลงำน ควำมคำดหวังที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ ไทย จำกัด บำงปะอิน ชื่อเจ้ำของผลงำน
ละเอียด ขจรภัย ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
42. ชื่อผลงำน ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ำเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษำตลำดสำมชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน วรุณี เชำวน์สุขุม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่ที่ วำรสำร มจร สังคมศำสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2561
43. ชื่อผลงำน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้ออัญมณีและเครื่องประดับผ่ำนสังคมออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุ๊ค) ในประเทศไทย ชื่อเจ้ำของผลงำน
ศักดิ์ชำย นำคนก ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนทีม่ หำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
44. ชื่อผลงำน พฤติกรรมกำรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรรับรูส้ ื่อรณรงค์เกี่ยวกับปัญหำจำกเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน อัจฉรำวรรณ สุขเกิด ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 – 12
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
45. ชื่อผลงำน Household Accounts program among inhabitants of moo 6,Klong 3 Sub – district Pathumthani Province ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน อัจฉรำวรรณ สุขเกิด ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 1 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
46. ชื่อผลงำน กำรปรับปรุงพื้นทีก่ ำรจัดเก็บถุงพลำสติกเพื่อลดค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้น ในกำรเปลีย่ นโหมดกำรขนส่งสินค้ำ กรณีศึกษำ บริษัทนิชชินอิเลคทริค
จำกัด ชื่อเจ้ำของผลงำน วัชรพล วงศ์จันทร์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
47. ชื่อผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรุงผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จำกัด ชื่อเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท์
จันทร์แย้ม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
48. ชื่อผลงำน กำรลดระยะเวลำในกำรจัดส่งอะไหล่โดยกำรปรับปรุงผังกำรจัดเก็บอะไหล่ กรณีศึกษำ บริษัท เอวำย จำกัด ชื่อเจ้ำของผลงำน ธนิษฐ์นันท์
จันทร์แย้ม ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
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เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
49. ชื่อผลงำน กำรลดต้นทุนกำรดำเนินงำนในกระบวนกำรรับผลิตภัณฑ์เข้ำคลังสินค้ำ กรณีศึกษำ โรงงำนผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดแก้ว
ชื่อเจ้ำของผลงำน ถิรนันท์ ทิวำรำตรีวิทย์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัด
นครรำชสีมำ
50. ชื่อผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงแสน จังหวัดชลบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน นิรินธนำ บุษปฤกษ์ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
51. ชื่อผลงำน ควำมต้องกำรในกำรศึกษำต่อปริญญำโทที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ชวำลำ ละวำทิน
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 – 12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
52. ชื่อผลงำน ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกำรท่องเที่ยว ณ หำดบำงอสน จังหวัดชลบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน ภัทรภร พุฒพันธ์ ประเภทผลงำน
บทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
53. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิตริ ตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 22 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย
จังหวัดเลย
54. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยของนักศึกษำกองทุนให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรตั น์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 22 มีนำคม 2562 สถำนทีม่ หำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย จังหวัดเลย
55. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยทีส่ ่งผลต่อกำรเลือกฝึกสหกิจศึกษำ/ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพของนักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำบัญชี จังหวัดปทุมธำนี
ชื่อเจ้ำของผลงำน ธิติรัตน์ วงษ์กำฬสินธุ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 22 มีนำคม 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย จังหวัดเลย
56. ชื่อผลงำน กำรเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของกำรรับรูร้ ำยได้ ชื่อเจ้ำของผลงำน อภิชำติ กำระเวก ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 1 มิถุนำยน
2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
57. ชื่อผลงำน กำรวิเครำะห์ปัจจัยกำรทำงำนหำรำยได้พิเศษระหว่ำงเรียนของนักศึกษำโดยกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรคิดเชิงลำดับขั้น (AHP)
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
58. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของนักศึกษำที่มีต่อกำรเรียนในระดับปริญญำตรี คณะวิทยำกำรจัดกำร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท
เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
59. ชื่อผลงำน กำรศึกษำปัจจัยกำรเรียนกำรสอนทีส่ ่งผลต่อมำตรฐำนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำกำรบัญชีกำรเงิน ของนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 2 - 3
กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
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2.4 จำนวนบทควำมของ
5
อำจำรย์ประจำที่ได้รับกำร บทควำม
อ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI ISI
SJR และScopus (พิจำรณำ
ผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน
ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปี
ปัจจุบัน)

ผล

........
บทควำม

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
60. ชื่อผลงำน กำรศึกษำควำมคำดหวังของสำนักงำนบัญชีต่อกำรฝึกปฏิบัติงำนของนักศึกษำสหกิจสำขำวิชำกำรบัญชี ในเขตกรุงเทพมหำนคร
ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช กำร์เด้น รีสอร์ท
เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
61. ชื่อผลงำน กำรประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับกำรพยำกรณ์ยอดขำยทีเ่ หมำะสมเพื่อกำรจัดซื้อวัตถุดิบ กรณีศึกษำกิจกำรร้ำนหมูกระทะแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของผลงำน ภำรดี นึกชอบ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 2 - 3 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่ เคนซิงตัน อิงลิช
กำร์เด้น รีสอร์ท เขำใหญ่ อำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ
62. ชื่อผลงำน กำรศึกษำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหนองบัว จังหวัดจันทบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน เปรมฤดี ทองลำ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 30 มีนำคม 2562 สถำนที่วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
63. ชื่อผลงำน แนวทำงในกำรพัฒนำพื้นที่แหล่งปลูกแคนตำลูปให้เป็นรูปแบบโรงเรือน เพื่อกำรท่องเทีย่ วเชิงเกษตร ตำบลผ่ำนศึก อำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนมีส่วนร่วม ชื่อเจ้ำของผลงำน ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 18 – 19 ตุลำคม 2561
สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
64. ชื่อผลงำน กำรพัฒนำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่และส่งเสริมศำสนำศิลปวัฒนธรรมด้วยสติกเกอร์ไลน์ชุด วัดปัญญำนันทำรำม จังหวัดปทุมธำนี ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน ณัตตยำ เอี่ยมคง ประเภทผลงำนบทควำมวิจยั เผยแพร่วันที่ 18 – 19 ตุลำคม 2561 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
65. ชื่อผลงำน ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้บริกำรห้ำงสรรพสินค้ำ สำขำสระบุรี ชื่อเจ้ำของผลงำน ธันย์นิชำ วิโรจน์รุจน์ ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย
เผยแพร่วันที่ 11-12 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
66. ชื่อผลงำน กลยุทธ์กำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำในร้ำนแฟมิลมี่ ำร์ท ในกรุงเทพมหำนคร ชื่อเจ้ำของผลงำน อัญชลี เยำวรำช
ประเภทผลงำนบทควำมวิจัย เผยแพร่วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 สถำนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
บทควำมของอำจำรย์ประจำที่ได้รบั กำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจำรณำผลงำนย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน )
จำนวน...............บทควำม
1. ชื่อบทควำม ..............................................ชื่อเจ้ำของบทควำม......................................
ชื่อวำรสำร..............................................................................ปีที่อ้ำงอิง.............................จำนนวนที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน...............ครั้ง
2. ชื่อบทควำม ..............................................ชื่อเจ้ำของบทควำม......................................
ชื่อวำรสำร..............................................................................ปีที่อ้ำงอิง.............................จำนนวนที่ได้รับกำรอ้ำงอิง ณ ปีปัจจุบัน...............ครั้ง
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รายละเอียดผลการดาเนินงาน

2.5 จำนวนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนำ
นวัตกรรม
2.5.1 จำนวน
ผลงำนวิจัยเชิงประยุกต์ทมี่ ี
กำรจดทะเบียนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อำทิ กำรจดสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เป็นต้น
2.5.2 จำนวนนวัตกรรม
หรือผลงำนบริกำรวิชำกำรที่
สำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่
ผู้รับบริกำร ชุมชน และ
สังคม ได้โดยสำมำรถนำ
ผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้
ประโยชน์ด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
กำรศึกษำ

20
ชิ้น

-

-

11
ผลงำน

-

-
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ผล

2.6 จำนวนอำจำรย์หรือ
บุคลำกรทีไ่ ด้รบั รำงวัลจำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ทั้งในระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ

1
รำงวัล

........
รำงวัล

2.7 จำนวนผลกำรวิจยั ของ 5 ผลงำน
อำจำรย์ด้ำนกำรผลิตหรือ
พัฒนำครูที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ หรือนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อกำรผลิต
หรือพัฒนำครู

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
จำนวนอำจำรย์หรือบุคลำกรที่ได้รบั รำงวัลจำกงำนวิจัยหรือ งำนสร้ำงสรรค์ทั้งในระดับชำติ หรือนำนำชำติ จำนวน.....รำงวัล เป็นผลงำนของอำจำรย์/
บุคลำกร/นักศึกษำ
ระดับชำติ.............รำงวัล
ผลงำนของ.......................(เป็นผลงำนของอำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ)
1. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ชื่อรำงวัล.....................................
ชื่อผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี..................
2. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ชื่อรำงวัล.....................................
ชื่อผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี...................
ระดับนำนำชำติ.............รำงวัล
ผลงำนของ.......................(เป็นผลงำนของอำจำรย์/บุคลำกร/นักศึกษำ)
1. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ชื่อรำงวัล.....................................
ชื่อผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี..................
2. ประเภทผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์.................................... ชื่อรำงวัล.....................................
ชื่อผู้รับรำงวัล......................................ระดับ...........................................วัน/เดือน/ปี...................
-

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่ม
3.1 ระดับควำมสำเร็จของ
กำรน้อมนำหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน
กำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย
3.2 จำนวนผลงำนบริกำร
วิชำกำรที่สำมำรถสร้ำง
คุณค่ำแก่ผู้รับบริกำรชุมชน
และสังคมได้โดยสำมำรถนำ
ผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้
ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
3.3 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภำพในกำรจัดกำร
ตนเอง

ระดับ
5

-

-

1
........ผลงำน อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ผลงำน
จำนวนผลงำนบริกำรวิชำกำรทีส่ ำมำรถสร้ำงคุณค่ำแก่ผรู้ ับบริกำรชุมชนและสังคมได้โดยสำมำรถนำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็นรูปธรรม
.............ผลงำน
1. ผลงำนบริกำรวิชำกำร.............................ชื่อชุมชนและสังคม.................................ผลกำรนำผลงำนบริกำรวิชำกำรไปใช้ประโยชน์.....................................
1
ชุมชน

2
ชุมชน

จำนวน 2 ชุมชน
1. ชื่อชุมชน หมู่ที่ 6 ตำบลหน้ำไม้ อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี
2. ชื่อชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ชุมชนหมู่ที่ 6 ตำบลหน้ำไม้ อำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี ชุมชนมีอำชีพเสริมจำกกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรทำน้ำพริกนรกและกล้วยฉำบ
และชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ชุมชนมีกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์ข้ำวเม่ำ กำรแปรรูปข้ำวเม่ำ และกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่ำเพิ่มมำกขึ้น
3.4 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรต่อกำร
ให้บริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยโดยคำนึงถึงกำร
ใช้นวัตกรรมเพือ่ ตอบสนอง
โจทย์กำรพัฒนำสนับสนุนให้
ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ
รองรับโอกำสและควำมท้ำ
ทำยในอนำคต

มำกกว่ำ
4.51

-

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

3.5. จำนวนครูที่ได้รับกำร
40
พัฒนำและโรงเรียน
โรงเรียน
เครือข่ำยร่วมพัฒนำ เพื่อ
ยกระดับผลกำรเรียนรู้และ
จิตพิสัยเกณฑ์กำรพัฒนำ
โรงเรียนเครือข่ำย
3.5.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ำยชุมชนนักปฏิบตั ิ
3.5.2 จำนวนครูที่
1,000
ได้รับกำรพัฒนำ
คน
3.6 ร้อยละของนักเรียน
ร้อยละ
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับ
30
กำรพัฒนำจำกมหำวิทยำลัย
มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำ
ผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไป
3.7 จำนวนโรงเรียนใน
10
ท้องถิ่นที่มีกำรนำนวัตกรรม โรงเรียน
กำรจัดกำรเรียนรู้ของ
โรงเรียนสำธิตไปใช้
ประโยชน์

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวม รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จำนวนผลงำนอนุรักษ์
ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำร
เผยแพร่ในระดับชำติหรือ
นำนำชำติ
4.2 จำนวนเงินรำยได้ทเี่ กิด
จำกกำรบริหำรจัดกำร
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์

1
ผลงำน

10
ล้ำนบำท

1 ผลงำน ผลงำนอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำนและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือนำนำชำติ จำนวน 1 ผลงำน
ระดับชาติ 1 ผลงาน
1. ชื่อผลงำน รำงวัลชมเชย กำรประกวดมำรยำทไทย ระดับอุดมศึกษำ ครั้งที่ 6 สถำนที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันเดือนปี 12 กุมภำพันธ์ 2562
-

-

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอำจำรย์
ประจำสถำบันที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญำเอก
5.2 ร้อยละของอำจำรย์ที่
สำเร็จกำรศึกษำจำก
ต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่สำเร็จกำรศึกษำใน
ระดับปริญญำเอกที่ได้รับ
กำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ.
5.3 ร้อยละอำจำรย์ประจำ
สถำบันที่ดำรงตำแหน่งทำง
วิชำกำร

ร้อยละ
30

ร้อยละ
18.87

คณะวิทยำกำรจัดกำรมีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 53 คน มีคณำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก จำนวน 10 คน เมื่อ
คำนวณตำมสูตร พบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เท่ำกับร้อยละ 18.87

ร้อยละ
10

ร้อยละ
1.89

คณะวิทยำกำรจัดกำร มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 53 คน มีจำนวนอำจำรย์ทสี่ ำเร็จกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศต่ออำจำรย์
ทั้งหมดที่สำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรรับรองคุณวุฒิจำก ก.พ. จำนวน 1 คน เท่ำกับ ร้อยละ 1.89

ร้อยละ
50

ร้อยละ
41.50

คณะวิทยำกำรจัดกำร มีจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) จำนวน 53 คน มีจำนวนอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรจำนวน 22 คน
เมื่อคำนวณตำมสูตรพบว่ำค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร เท่ำกับ ร้อยละ 41.50

5.4 จำนวนอำจำรย์ที่ได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำน
อำจำรย์มืออำชีพจำก สกอ.
หรือสถำบันรับรอง
มำตรฐำนวิชำชีพ
5.5 ร้อยละของบุคลำกร
สำยสนับสนุนที่เข้ำสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้ำเกณฑ์กำร
ประเมิน
5.6 ร้อยละของอำจำรย์ที่
สอบมำตรฐำนวิชำชีพ VRU
Professional License

8
คน

-

ร้อยละ
3

ร้อยละ
........

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ปีงบประมำณ ............... บุคลำกรสำยสนับสนุนผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติทั้งหมด จำนวน ........... คน ผู้ผ่ำนเข้ำสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจำกผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเข้ำเกณฑ์กำรประเมิน
จำนวน .............คน คิดเป็นร้อยละ..........

ร้อยละ
20

ร้อยละ
........

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
อำจำรย์ผู้ที่สอบมำตรฐำนวิชำชีพ VRU Professional License ทั้งหมด จำนวน ........... คน อำจำรย์ที่สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ VRU Professional License
จำนวน .............คน คิดเป็นร้อยละ..........

-

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

5.7 ร้อยละของบุคลำกร
ร้อยละ
และผู้นำที่ได้รับกำรพัฒนำ
80
และผ่ำนผลกำรประเมิน
หลักสูตรตำมเกณฑ์ที่
กำหนด
5.8 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
มำกกว่ำ
ของบุคลำกรต่อ
4.51
สภำพแวดล้อมด้ำนบุคลำกร
5.9 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ ี ร้อยละ
ร้อยละ
ผลกำรประเมินกำรประกัน
5
0
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์
สกอ.อยู่ในระดับดีมำก
5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่ำน ร้อยละ10 ร้อยละ........
กำรขึ้นทะเบียน TQR
5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น

ร้อยละ
2

5.12 ผลกำรจัดอันดับ
น้อยกว่ำ
มหำวิทยำลัยด้วย
อันดับ15
Webometrics Ranking
เมื่อเปรียบเทียบ
มหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ
น้อยกว่ำ
5.13 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัยสีเขียว (ระดับ อันดับที1่ 95
เอเชีย)

ร้อยละ
........

-

........

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
-

หลักสูตรจำนวน 9 หลักสูตร มีผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์ สกอ.อยู่ในระดับดีมำก จำนวน 0 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 0

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
หลักสูตรจำนวน .............หลักสูตร มีหลักสูตรทีผ่ ่ำนกำรขึ้นทะเบียน TQR จำนวน .............หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ..............
หลักสูตร............................สำขำ.......................
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
คะแนนเฉลี่ยผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) ในปี ............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................เปรียบเทียบกับปี
............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................โดยคิดเป็นค่ำเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ .....................

-

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ขณะนี้มีผลกำรจัดอันดับ อยู่ในระดับที่ 206 ของเอเชีย

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

มำกกว่ำ
4.51

........

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ได้สำรวจควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมำณ ............. มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมสุขและ
ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร เท่ำกับ .............

5.15 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ มำกกว่ำ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ 4.00
มหำวิทยำลัยในทุกมิติ

........

5.16 ส่วนแบ่งกำรตลำด
ของนักศึกษำที่เข้ำศึกษำต่อ
ในมหำวิทยำลัยเทียบกับ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏทั้งหมด

........

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติเฉลี่ยอยู่ที่................โดย
มิติที่1 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่..................
มิติที่2 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่..................
มิติที่3 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่..................
มิติที่4 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่..................
มิติที่5 ด้ำน.........................................เฉลี่ยอยู่ที่..................
อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

5.14 ค่ำเฉลีย่ ระดับควำม
ผูกพันของบุคลำกรต่อ
องค์กร

2

5.17 ร้อยละของนักเรียนใน ร้อยละ
ท้องถิ่นที่เข้ำเรียนใน
20
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ร้อยละ
รำยได้ของมหำวิทยำลัยตำม
2
เป้ำหมำยที่กำหนด
5.19 อัตรำกำไรจำกผลกำร
0.2
ดำเนินงำน (Operation
Profit Margin)
5.20 อัตรำผลตอบแทนจำก มำกกว่ำ
กำรลงทุน (ROI) ของงำน
20
บริหำรทรัพย์สินและรำยได้

ร้อยละ
........

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำร

-

-

-

-

รายงานตัวชี้วัดโครงการตามแผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
1.1.1 โครงการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในคณะ
1.1.2 โครงการบริหาร
1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
จัดการงานวิชาการเพื่อ
งบประมาณการบริหารจัดการ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิง
(Productive learning) ผลิตภาพ (Productive
learning)
1.2.1 โครงการส่งเสริมการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิด
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ สอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิง
(Productive learning) ประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดในปีการศึกษา

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

-

ร้อยละ
95

ร้อยละ
……….

ในปีการศึกษา 2561 มีจานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ
(Productive learning) 9 หลักสูตร จากจานวนหลักสูตร 9 หลักสูตร มีการนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจานวน 9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ในมคอ.2

-

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ปีการศึกษา ........... มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น .................... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จานวน
....................... รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ...........................ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วน
1. ชื่อรายวิชา........................หลักสูตร.......................
1.1 ชื่อผลงาน.....................................
1.2 ชื่อผลงาน.....................................

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1.2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่
จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21

ร้อยละ
80

ร้อยละ
99.08

จานวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 28 กิจกรรม จานวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 8,550 คน
จานวนนักศึกษาเข้าร่วม 8,472 คน คิดเป็นร้อยละ 99.08 ได้แก่
1. กิจกรรมน้อมวันทา บูชาครู ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุม่ เป้าหมายจานวน 1,500 คน เข้าร่วมจานวน
1,200 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์ กับลูกศิษย์
2. กิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะงานประกันสาหรับนักศึกษา ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 50 คน เข้าร่วมจานวน 50 คน ทักษะทีไ่ ด้รับการพัฒนาด้านความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่ พัฒนาทักษะทางวิชาชีพสู่งานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจานวน 96 คน เข้าร่วมจานวน 93 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาหรือเขมรกับวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
4. กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเป้าหมายจานวน 110 คน เข้าร่วม
จานวน 110 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับการจัดทาวิจัยสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น
5. กิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจดิจทิ ัล กลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน เข้าร่วมจานวน
30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา นักศึกษามีความรู้ในออกแบบโบชัวร์และป้ายไวนิลที่เหมาะสมกับการ
ประชาสัมพันธ์
6. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ “ตนแสดเกมส์” ครั้งที่ 10 ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุม่ เป้าหมายจานวน 800 คน
เข้าร่วมจานวน 864 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้าน ทักษะในการพัฒนาและเสริมสร้างพลานามัยของนักศึกษา
7. กิจกรรมจิตอาสา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจานวน 90 คน เข้าร่วมจานวน 90 คน ทักษะที่ได้รับการ
พัฒนาด้านความสามัคคี และรูจ้ ักทางานเป็นกลุ่ม
8. กิจกรรม FMS Freshy ประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุม่ เป้าหมายจานวน
1,500 คน เข้าร่วมจานวน 1,300 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และแสดง
ความสามารถของตนในแต่ละสาขาวิชา
9. กิจกรรมศึกษาดูงานตลาดหลักทรัพย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุม่ เป้าหมายจานวน 8 คน เข้าร่วมจานวน 8 คน
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถนาความรู้ที่ได้มาถ่ายทอด และนามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป
10. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่น “LOG ACC” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ
สาขาวิชาการบัญชี กลุม่ เป้าหมายจานวน 70 คน เข้าร่วมจานวน 70 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ต่อตนเอง และมีจิตสาธารณะ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
11. กิจกรรมเส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี ดาเนินการโดยสาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเป้าหมายจานวน 84 คน เข้าร่วมจานวน
84 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกีย่ วกับความรูด้ ้านวิชาชีพบัญชี
12. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการค้าปลีก ดาเนินการโดยสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
กลุ่มเป้าหมายจานวน 23 คน เข้าร่วมจานวน 23 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อการค้าปลีก
13. กิจกรรมอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ดาเนินการโดยสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน เข้าร่วมจานวน 45 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้
ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในการปฏิบัติงาน
14. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ดาเนินการโดย
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว กลุม่ เป้าหมายจานวน 16 คน เข้าร่วมจานวน 16 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา
เกี่ยวกับความรูด้ ้านการจัดทาสื่อ Social Media ของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
15. กิจกรรมธรรมะรักษา ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจานวน 700 คน เข้าร่วมจานวน 760 คน
ทักษะที่ได้รับการพัฒนาด้านการรักษาวัฒนธรรมอันดี และการสร้างขวัญกาลังใจ
16. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการท่องเที่ยวนานาชาติ ดาเนินการโดยสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจานวน 26 คน เข้าร่วมจานวน 26 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้
ด้านกระบวนการ วางแผนการใช้งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการวางแผนและ
การจัดนาเที่ยว ในต่างประเทศ
17. กิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร์ ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจานวน 500 คน เข้าร่วมจานวน
600 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ดา้ นการวางแผนการจัดการเชิงธุรกิจ การบริหารจัดการ
ดาเนินการออกร้านจาหน่ายสินค้า การออกร้านเกมส์ในเชิงธุรกิจและก่อให้เกิดผลกาไรจากการดาเนินงาน
18. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ดาเนินการโดยสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
กลุ่มเป้าหมายจานวน 250 คน เข้าร่วมจานวน 250 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการทาจิตอาสาและ
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
19. กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยุโทรทัศน์ ดาเนินการโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ กลุม่ เป้าหมายจานวน 30 คน
เข้าร่วม จานวน 30 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้กระบวนการผลิตเชิงระบบ และการคิดเชิง
สร้างสรรค์ในงานวิทยุโทรทัศน์
20. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นานักศึกษา ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจานวน 50 คน เข้าร่วม
จานวน 50 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นา ความ

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
สามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพของความเป็นผู้นาเพิ่มมากขึ้นที่จะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
21. กิจกรรมกีฬามหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" (ภาคปกติ) ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุม่ เป้าหมายจานวน 500
คน เข้าร่วมจานวน 210 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกีย่ วกับความสามัคคีและมีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการ
ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
22. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจานวน 500 คน เข้าร่วม
จานวน 1,000 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
23. กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจานวน 600 คน เข้าร่วม
จานวน 600 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
24. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจ FMS JOB FAIR ดาเนินการโดยกิจการนักศึกษา กลุ่มเป้าหมายจานวน 600 คน
เข้าร่วมจานวน 613 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจถึง บทบาท หน้าที่ และ
ความสาคัญของการใช้ชีวิต และความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนใบสมัครงาน
25. กิจกรรมทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ดาเนินการโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 44 คน เข้าร่วมจานวน 44 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการทวนสอบและผลการเรียนเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานหลักสูตร
26. กิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนาตนสู่วิชาชีพนักบัญชี ดาเนินการโดยสาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเป้าหมายจานวน
110 คน เข้าร่วมจานวน 99 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้และทักษะมารยาทในการเข้าสังคมและ
เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษา
27. กิจกรรมเสริมสร้างความสุขและแลกเปลีย่ นเรียนรูส้ ู่ชุมชน ดาเนินการโดยสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมายจานวน 63 คน เข้าร่วมจานวน 57 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมอัตลักษณ์ และ
จิตสาธารณะ
28. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง ดาเนินการโดยสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจานวน 150 คน
เข้าร่วมจานวน 150 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการทางาน จากการ
ฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1.2.3 โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัตผิ ่าน
การทางานร่วมกับชุมชน

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติผ่านการทางานร่วมกับ
ชุมชนต่อจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด

ร้อยละ
30

ร้อยละ
100

1.2.4.โครงการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต

1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม
1.2.4.2 ร้อยละของผู้ใช้
บัณฑิตทีต่ อบแบบสารวจ
1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ร้อยละ
80
ร้อยละ
50
ร้อยละ
50

-

คณะวิทยาการจัดการมีกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ า่ นการทางานร่วมกับชุมชน จานวน 5 กิจกรรม
จานวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ ่านการทางาน
ร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมดจานวน 285 คน เข้าร่วมจานวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1. ชื่อกิจกรรม เสริมสร้างความสุขและแลกเปลีย่ นเรียนรู้สู่ชุมชนกับชุมชน ดาเนินการวันที่ 9-10 มีนาคม 2562
สถานทีโ่ รงเรียนลาดงาประชาบารุง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน เข้าร่วมจานวน 57 คน
2. ชื่อกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารขายสินค้าผ่านตลาดดิจิทลั ของสินค้าหัตถกรรม ดาเนินการวันที่ 20-23
พฤศจิกายน สถานที่สานักงานเกษตรอาเภอคลองหลวง และสานักงานเกษตรอาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มเป้าหมายจานวน 9 คน เข้าร่วมจานวน 9 คน
3. ชื่อกิจกรรม สารวจบริบทชุมชนและจัดทาฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ดาเนินการวันที่
28 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 3-4, 13-14 และ 17-18 ธันวาคม 2561 สถานที่หมู่ที่ 6 ตาบลหน้าไม้ อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และหมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 79 คน เข้าร่วมจานวน 79 คน
4. ชื่อกิจกรรม สื่อสารเพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ดาเนินการวันที่ 19 ธันวาคม 2561 สถานทีโ่ รงเรียนบางปะอิน
อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุม่ เป้าหมายจานวน 67 คน เข้าร่วมจานวน 70 คน
5. ชื่อกิจกรรม บูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน ดาเนินการวันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถานทีช่ ุมชนวัด
เขียนเขต ตาบลบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายจานวน 100 คน เข้าร่วมจานวน 97 คน
-

-

-

1.2.5. โครงการบ่มเพาะให้
บัณฑิตมีทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(Startup)

ร้อยละ
11

จานวนหลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จานวน 1 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 11.11
1. ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

1.3.1 โครงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้
ภาษาสากล

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา
ทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา

ร้อยละ
80

ร้อยละ
12.84

ในไตรมาส 1 – 3 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูภ้ าษาสากล 1 โครงการ/กิจกรรม จานวน
นักศึกษาทุกชั้นปีจานวน 2,188 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจานวน 281 คนคิดเป็นร้อยละ 12.84
ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
1. ชื่อโครงการ TOEIC Boot Camp จานวนทั้งสิ้น 314 คน เข้าร่วมจานวน 281 คน วันเดือนปี 1-2 มิถุนายน 2562

1.4.1 โครงการ
สร้างเครือข่ายในรูปแบบ
ประชารัฐ กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ

1.4.1.1 จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศและ
มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

1
เครือข่าย

……….
เครือข่าย

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจานวน..เครือข่ายได้แก่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................

1.4.2.1 จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถานศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในต่างประเทศและมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษา
ครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู
1.6.1 โครงการพัฒนาการ 1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียน
เรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นที่
สาธิตเพื่อให้ได้
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน
มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่ 21
1.6.1.2 ค่าเฉลีย่ ของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

1
เครือข่าย

……….
เครือข่าย

ร้อยละ
80

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน...........
เครือข่าย ได้แก่
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกัน.............................................ระหว่าง................................กับ
..........................สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................................
-

ร้อยละ
80

-

-

มากกว่า
4.51

-

-

โครงการ

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ
1.5.1 โครงการพัฒนา
สมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย

2.1.1.1 จานวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี

1.7
ล้านบาท

314,000
บาท

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสริม การผลิต
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหา
ชุมชนท้องถิ่น

ร้อยละ
80

ร้อยละ
……….

2.2.2 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์
และพัฒนานวัตกรรม จน
มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2.2.1 ระดับความสาเร็จของ
การส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับ
5

-

จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 314,000 บาท (นับตามปีงบประมาณ)
1. ชื่อโครงการวิจัยปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุรวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณจากภายใน จานวน 6,000 บาท
2. ชื่อโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น หมู่ 6 ตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจากภายใน จานวน 154,000 บาท
3. ชื่อโครงการวิจัยการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น หมู่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณจากภายใน จานวน 154,000 บาท
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด จานวน ..................คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ ร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จานวน
............คน คิดเป็นร้อยละ...............แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
งานวิจัย
1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทา...................................ปีที่ทาผลงาน....................................
2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทา...................................ปีที่ทาผลงาน....................................
งานนวัตกรรม
1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทา...................................ปีที่ทาผลงาน....................................
2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทา...................................ปีที่ทาผลงาน....................................
งานสร้างสรรค์
1. ชื่อผลงานชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทา...................................ปีที่ทาผลงาน....................................
2. ชื่อผลงาน ชื่อ...........................ชื่อผู้จัดทา...................................ปีที่ทาผลงาน....................................
-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

2.2.3. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย
2.3.1 โครงการพัฒนาการ
ผลิต ผลงานวิจยั ของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู

2.2.3.1 จานวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ
2.3.1.1ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสริมเพื่อผลิต
ผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู

2
ครั้ง

-

-

ร้อยละ
80

-

-

2.4.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา

2.4.1.1 ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา

ระดับ
5

ระดับ
5

ความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญาอยู่ที่ระดับ 5 ดังนี้
1. คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาแผนจัดการความรู้
2. คณะวิทยาการจัดการมีระดับความสาเร็จของการดาเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 100
3. คณะวิทยาการจัดการมีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้
4. คณะวิทยาการจัดการมีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะและนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน

3.1.1.1 จานวนหมู่บ้านใน
2
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
หมู่บ้าน
สระแก้วที่มีฐานข้อมูลตาบลใน
การคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น
3.1.1.2 ระดับความสาเร็จของ
ระดับ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
5
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย
3.1.2 โครงการส่งเสริมให้ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ ร้อยละ
นักศึกษาลงพื้นที่ดาเนินงาน ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษา
95
พันธกิจสัมพันธ์
ทั่วไปมีการลงพื้นทีด่ าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์
3.2.1 โครงการส่งเสริมการ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและ ร้อยละ
เรียนรูต้ ามแนวพระราชดาริ นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือ
80
และหลักปรัชญาของ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ และ
เศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ มากกว่า
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
4.51

2
หมู่บ้าน

คณะวิทยาการจัดการได้มีการดาเนินกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์โดยมีการดาเนินกิจกรรมสารวจบริบทชุมชนและจัดทา
ฐานข้อมูลในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 วันที่ 3-4, 13-14 และ 17-18
ธันวาคม 2561 ชื่อชุมชน หมู่ที่ 6 ตาบลหน้าไม้ อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และหมู่ที่ 2 ตาบลเมืองไผ่ อาเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ระดับ
……….

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ความสาเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่
ระดับ………………………
(อธิบายผลการดาเนินงานแต่ละระดับ)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
-

-

-

-

-

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

3.2.2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.2.3.1 ร้อยละของการ
ดาเนินงานโครงการตามแผนจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

ร้อยละ
80

-

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

3.3.1 โครงการพัฒนาครู
ประจาการแบบ
Coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว
3.4.1 โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น

3.3.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครู
ประจาการแบบ Coaching
3.4.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้
เป็นศูนย์ปฏิบตั ิการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น

ระดับ
5

-

จานวนโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ จานวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดาเนินการตามแผน 3 โครงการ/กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่
1.ชื่อกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชปิตุฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรรี าชสิรินธร
ดาเนินการวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณจานวน 10,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งเบิกจานวน 10,000 บาท
2. ชื่อกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ดาเนินการวันที่ 4 ธันวาคม 2561 งบประมาณจานวน 10,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งเบิกจานวน 7,670 บาท
3. ชื่อกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ดาเนินการวันที่
1 – 14 พฤษภาคม 2562 โดยไม่ใช้งบประมาณ ดาเนินการแล้วเสร็จวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
-

ระดับ
3

-

-

-

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสานึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจิตสานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริมศาสนา
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

4.1.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานบริหารจัดการ
งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ระดับ
5

ระดับ
3

4.2.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายหรือจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นาไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

4.2.1.1 จานวนเครือข่าย
พันธมิตร ที่มีความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ดาเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
4.3.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นาไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

1
เครือข่าย

-

ความสาเร็จของ การดาเนินงานบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ที่ระดับ 3
(อธิบายผลการดาเนินงานแต่ละระดับ)
ระดับที่ 1 คณะวิทยาการจัดการมีการจัดทาแผนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระดับที่ 2 การจัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ
ระดับที่ 3 ในไตรมาสที่ 1 - 3 คณะมีการกากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผน โดยมีการจัดกิจกรรมตามแผน
ไปแล้วทั้งสิ้น 9 กิจกรรม จากเป้าหมาย จานวน 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 69.23
-

ระดับ
3

-

-

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล
โครงการ
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผล
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ 5.1.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่
สู่ความเป็นเลิศ
ความเป็นเลิศ

ระดับ
5

ระดับ
5

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)
5.2.2 โครงการพัฒนาและ
แก้ไขกฎหมาย

ระดับ
4

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ความสาเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสูค่ วามเป็นเลิศอยู่ทรี่ ะดับ………………………
(อธิบายผลการดาเนินงานแต่ละระดับ)
............................................................................................................................................................................................
-

ร้อยละ
80

-

-

ระดับ
5

ระดับ
3.45

5.3.1.2. ระดับความสาเร็จการ
จัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระดับ
5

-

5.4.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่กาหนด

ร้อยละ
90

ร้อยละ
38.40

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ
5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ
5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
สานักงาน

5.2.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการของ การพัฒนา
ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ
พัฒนาแก้ไขตามแผน
5.3.1.1 ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินงานตามแผน การ
ประกันคุณภาพการศึกษา

อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ 3.45
(อธิบายผลการดาเนินงานแต่ละระดับ)
......................................................................................................................................................................................................
-

จานวนงบประมาณทั้งสิ้นจานวน 12,095,300 บาท ตั้งเบิกจานวน 4,644,780.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.40 ได้แก่
ไตรมาส 1 จานวน 12,095,300 บาท ตั้งเบิกจานวน 1,508,787.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.47
ไตรมาส 2 จานวน 12,095,300 บาท ตั้งเบิกจานวน 1,824,055.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.08
ไตรมาส 3 จานวน 12,095,300 บาท ตั้งเบิกจานวน 4,644,780.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.40

โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผล

5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ
(IMC)
5.4.3 โครงการจัดประชุม
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน
5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว

5.4.2.1 ระดับความสาเร็จของ
การดาเนินการสื่อสารองค์การ
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)
5.4.3.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม

ระดับ
5

-

ร้อยละ
100

ร้อยละ
67.45

จานวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จานวน 10,000
บาท ไตรมาสที่ 1 - 3 ดาเนินการตั้งเบิกได้จานวน 6,745 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.45

5.5.1.1 ระดับความสาเร็จของ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
สีเขียว

ระดับ
4

ระดับ
……..

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ

5.6.1.1 ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอานวยความ
สะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย
5.6.1.2 ร้อยละของทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ
ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร
ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นที่
เพิ่มขึ้นต่อปี
5.6.2.1 ค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจของนักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการพัฒนา

มากกว่า
4.51

มากกว่า
...........

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ความสาเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ………………………
(อธิบายผลการดาเนินงานแต่ละระดับ)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอานวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่......................

ร้อยละ
5

-

มากกว่า
4.51

มากกว่า
........

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ
5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ

รายละเอียดผลการดาเนินงาน
-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่......................

โครงการ

ตัวชี้วัด

การเป็น Semi residential เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
University
ระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi residential
University
5.7.1 โครงการบริหาร
5.7.1.1 ระดับความสาเร็จของ
จัดการรายได้จากสินทรัพย์ แผนการบริหารจัดการรายได้
ของสินทรัพย์
5.8.1 โครงพัฒนา
5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
ประสิทธิผลการบริหาร
งบประมาณตามแผนที่กาหนด
โรงเรียนสาธิต

เป้าหมาย

ผล

รายละเอียดผลการดาเนินงาน

ระดับ
4

-

-

ร้อยละ
90

-

-

