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1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ 

ผลการดำเนนิงานไตรมาสที่ 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 
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เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จำนวนหลักสตูร
แบบสหวิทยาการที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
 
 
 
 
  

2 
หลักสตูร 

 
 
 
 
 

1 
หลักสตูร 

 
 
 
 
 

ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 คณะวิทยาการจัดการมีจำนวนหลกัสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร ได้แก่  

ลำดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
วันเดือนปี 

เปิดรับสมัคร 
จำนวน 
ผู้เรียน 

ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่นอย่างไร

(อธิบาย) 
1 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา

ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการ
บัญช ี(CPD)  

 

50 คน วันท่ี 26 ตุลาคม 
2563 

61 คน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน
สาขาวิชาการบัญชี และ 
ผู้เข้าอบรมไดร้ับความรู ้
ด้านการบญัชีอย่างต่อเนื่อง
และให้ผูเ้ข้ารับการสมัมนา
ทราบถึงมาตรฐานการบัญชี 
การเปลีย่นแปลงป ี2563 
ปี 2564 

      
 

    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

- - - 

1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ ABCD ต่อ
จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
100 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสตูร มีหลักสตูรที่มีการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบ ABCD จำนวน 9 หลักสูตร  
คิดเป็นร้อยละ 100 

คณะ จำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ ABCD 
ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 9 9 100 
รวม 9 9 100 

  ข้อมูล ณ วันที ่21 ก.ย. 2564 
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1.3 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี
     1.3.1 ผลงานท่ีได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
  

5  
ผลงาน 

 
 
 

83 
ผลงาน 

 
 
 

1.3.1 จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 83 ผลงาน ได้แก่ 
จำนวนผลงานในระดับชาติที่ไดร้ับรางวัล 0 รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน 83 ผลงาน 
จำนวนผลงานในระดับนานาชาติทีไ่ด้รับรางวัล 0 รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน 0 ผลงาน  

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร/หน้าที่ 

1 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การส่งมอบเอกสารกลับคืน
ให้ทันเวลาที่กำหนด 

ศิริรัตน์ คำบุดด ี ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

2 การพัฒนาโปรแกรมจดัทำ
รายงานแสดงข้อมูลของ
สินค้าคงคลัง กรณีศึกษา 
แผนกวัตถุดิบ บริษัท เอ็กซ์
วายแซด จำกัด 

อัญชลี แสนยากร ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

3 การปรับปรุงกระบวนการ
จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 
กรณีศึกษา บริษัท เลเบล 
คอนเวอร์เตอร์ จำกัด 

อาภัสสร แก้วอินทนิน ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

4 การรับรูเ้รื่องความปลอดภัย
ในการทำงานท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา 
บริษัท คอฟฟี ่พร็อพเพอร์
ตี้ส์ พลสั จำกัด 

นิภาพร สังข์แย้ม ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

5 การปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อป้องกันปัญหาการ 
เจาะรู FR Foot ไม่ครบ 

พิมพร นามมาลา ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี
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6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ในช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 
กรณีศึกษา เขตเทศบาล 
นครรังสติ อำเภอธัญบรุี 
ตำบลประชาธิปัตย์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

ณัฐนันท์ เพ็งวงษ ์ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

7 วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ไออาร์
พีซ ีจำกัด (มหาชน)   

1.มนตรส์ินี พ่อเกต ุ
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

8 การจัดทำตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ด้านจัดส่งยา
สำเร็จรูป (กระจายสำเร็จรูป
และเวชภัณฑ์) ในนาม 
องค์กรการเภสัชกรรม 

1.ฐานิยา บัวแย้ม 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

9 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรในสายการ 
ผลิตของกระบวนการ
กรณีศึกษา : บริษัท เอบ ี
จำกัด 

1.นันดิยา ครโสภา 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

10 การปรับปรุงการจัดวาง
สินค้าเครื่องเรือนแบบถอด
ประกอบในพื้นที่ขายบริการ
ตนเอง กรณีศึกษา : บริษัท 
อิกาโน ่(ประเทศไทย) จำกัด 
(บางใหญ่) 

1.มนตรี สะอาด 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี
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11 การศึกษาการจัดการห่วงโซ่
อุปทานเตยหอม ในตำบล
คลองสาม อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

1.กาญจนา คลัง
ชำนาญ 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

12 การสร้างโปรแกรมสินค้า 
คงคลังเพื่อลดความผิดพลาด
กรณีศึกษา : ร้านชุดช้ันใน
แฟช่ันราคาถูก Lucky Bra 
DaDa ขายปลีก-ส่ง 

1.อรรถนพ  
วิวัฒน์สุขสันต ์
2.นิศากร มะลิวัลย ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

13 การจัดการโลจสิติกส์และ 
โซ่อุปทานข้าวจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ดวงพินิจ จันทำ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

14 การออกแบบบรรจภุัณฑ ์
ชาใบเตยโดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการแปลงหน้าท่ี 
เชิงคุณภาพ 

1.วิจิตรา เย็นใจ 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
3.ถิรนันท ์ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

15 การปรับปรุงการทํางานเพื่อ
ลดความผิดพลาดในการสง 
สินคาใหกับลูกค้ากรณีศึกษา 
บริษัท ABC จํากัด 

1.ฐิติพร ไชยโย 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

16 การวิเคราะห์จดุสั่งซื้อใหม่
สารเคมีแทงก ์(NaOH) 

ณัฐพล จูน้อย ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

17 วิเคราะหจ์ุดคุม้ทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนเพื่อความ
อยู่รอด กรณีศึกษา : ร้าน
กาแฟ Photo Coffee 

สิริกานต์ ศรเกลี้ยง ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี
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18 การปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานเพื่อลดของเสียและ
ส่งออเดอร์ได้เร็วขึ้น 
กรณีศึกษา :บริษัท ไทยเลย 
ฟาร์ม จำกัด 

สุฑาลินี ยวนคง ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

19 การปรับปรุงการจัดเก็บ
อะไหลร่ถจักรยานยนต์  

รุจินันท์ มะราช ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

20 การปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจนับเพ่ือลดความ
ผิดพลาดของสินค้าคงคลัง 

จิรายสุ ชมสมุทร ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

21 การปรับปรุงกระบวนการ
จ่ายสินค้าคลังข้อต่อ
สำเรจ็รูป กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จำกดั 

เบญจวรรณ อิศรางกูร ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จังหวัดปทุมธาน ี

22 พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ
ในจังหวัดปทุมธาน ี  

1.เสาวคลธ์ ศรีสุข 
2.รัชชานนท์ พยัคมาก 
3.รัตนา สดี ี

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15-16 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา 

23 คุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการรถโดย 
สารประจำทางปรับอากาศ 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
กรุงเทพฯ (ถนนบรมราช
ชนนี) กรณีศึกษา :  
เส้นทางเดินรถภาคใต ้

1.ธัญชนก วรดิษฐ์ 
2.ปิยเรศ งามโฉม 
3.ธีร์ธนิกษ ์ศิริโวหาร 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี
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24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลเิวอรี่ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
ปทุมธาน ี

1.พัชรินทร์ มะแส 
2.ศิริลักษณ์ ไชยวงค ์
3.มนสิชา อนุกูล 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

25 การพัฒนาเนื้อหาดิจิทลั
เพื่อการตลาดบนเฟสบุ้ค 
แฟนเพจไข่เค็มบา้นอิน
อนุสรณ ์
 

1.เจนจิรา พงษ์สุภาพ 
2.กมลวรรณ คงพิรณุ 
3.บุษกร โกเกต ุ
4.จิระวัฒน ์คชวิเชียร 
5.อาทิมา แป้นธัญญา
นนท์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

26 การพัฒนาเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ไข่เค็มบ้านอินอนุสรณ ์
 

1.สุธาวัลย์ จะเฮิง 
2.รุ่งนภา ชำนิสาร 
3.ชุติกาญจน์  
สมบูรณ์ด ี
4.อัจฉราพรรณ  
วารีรักษณ ์
5.อาทิมา แป้นธัญญา
นนท์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

27 การรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการเดินทาง
มาท่องเที่ยววัดอรุณ
ราชวรารามวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 
 

1.กนิฏฐิชุมน  
กำปนาท 
2.วิธวัฒน์ ทับลา 
3.วราภรณ์ เม้าราษ ี
4.เกษรา มากโทก 
5.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 19 ก.พ. 64 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ อำเภอทุ่งสง 
จังหวันครศรีธรรมราช 
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28 ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะเกรด็ จังหวัด
นนทบุรี 

1.วรรณพร ไกรยะบุตร 
2.สุพัตรา เผือกด ี
3.นฤมล ทองด้วง 
4.โภคิน รูปมะเลา 
5.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 13 มี.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

29 การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่มีต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยววัดไชยวัฒนาราม 
ตำบลบ้านป้อม อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ฐิติมา แก้วไชโย 
2.ทุ้ยเฟือง ซวนเหงียน 
3.นิธิพงศ์ วงค์ชัยวัฒนะ 
4.พลอยแก้ว ทิพย์
สังวาล 
5.อรวรรณ ใจแสน 
6.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 13 มี.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

30 ทัศนคติของคนในชุมชนที่
มีต่อการ 
พัฒนาตลาดอิงน้ำสามโคก 
ตำบลบางเตย อำเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธาน ี

1.น.ส.มณีนุช  นิ่มฟัก 
2.น.ส.วรรณวิลัย  
เจนจิตร 
3.น.ส.จูเลีย ดันบาร ์
4.น.ส.อันธิกา ตาสว่าง 
5.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย 13 มี.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

31 ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ 
แนวทางการฟื้นฟูตลาด
น้ำอโยธยา เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ศรัญญา สิทธิกุล 
2.อุมาพร ทัพพะรังส ี
3.ณัฐศรา พิชิยธิติ
นันทน ์
4.พงษพ์ิพัฒน์ เสน่ห์ดี 
 

- บทความวิจัย - วารสารสริินธรปริทัศน์ 
ปีท่ี 21 ฉบับที ่2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2563 
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32 การปรับปรุงการทำงาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น โดย
ศึกษาการลดระยะเวลา
การดึงเสื้อผ้าดิบใส่หุ่น 
กรณีศึกษา : โรงงาน ABC  
 

1.พรไพลิน เขียวน้ำชุ่ม 
2.นิศากร มะลิวัลย ์
 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 20 มี.ค. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 

33 การศึกษากระบวนการ
ทำงานเพื่อลดปัญหา
เอกสารผิด กรณีศึกษา 
บริษัท MW จำกัด  

1.วรดา ชุณหพฤกษ์ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 20 มี.ค. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

34 การปรับปรุงการจ่ายสินค้า
เพื่อลดความผิดพลาด 
กรณีศึกษา : บริษัท BEM 
จำกัด 

1.ประทุมทิพย์  
โททุมพล 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 

35 การจัดเส้นทางการขนส่ง
เลนส์แว่นตาเพื่อการลด
ต้นทุนโดยการปรับเปลี่ยน
ยานพาหนะและการจัด
เส้นทางโดยใช้ทฤษฎีของ 
VRP กรณีศึกษา: บริษัท 
แว่นตา จำกัด 

1.จิตติพงษ์ ศรแผลง 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 

36 การปรับปรุงเวลาการ
ขนส่งเพื่อลดปญัหา 
DOT(DELIVER ON TIME) 
ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้า
ต้องการ กรณีศึกษา บริษัท 
ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอรต์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1.กมลรตัน์ พุ่มผกา 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 
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37 การลดของเสียจาก
กระบวนการผลติ  
กรณีศึกษา: บจก.อาร์วี 
คอนเน็กซ ์

1.จิราพรรณ ยอดโต 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 

38 ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคช่ันของร้าน 
7-eleven ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.รัศมี อุ่นอ่อน 
2.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน ์
3.ธันยธร ติณภพ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

39 การสื่อสารทางการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าในร้านวัตสันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.ญาณิศา กาลสุวรรณ ์
2.รินลณี เปลี่ยนศร ี
3.ศรินธร ไชยรตัน ์
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

40 การลดระยะเวลาในการ
ค้นหาแบบไดคัท 
กรณีศึกษา บริษัท กุนธัต 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1.ทิวารัตน์ ลิ้มเกียรติ
สถาพร 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

41 การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน 
ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.นิติกาญจน์ ศักดิ์คะ
ทัศน์ 
2.อัญชลี เยาวราช 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

42 การลดปัญหาสินค้าขาดมือ
ด้วยเทคนิคการวางแผนการ
พยากรณ์ กรณีศึกษา : คลัง
ยาและเวชภัณฑ์โรงพยาบาล
เซนต์เมรี ่

1.เกวลี เกื้อด้วง 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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43 ความพึงพอใจของลูกค้าท่ี
มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของบริษัทพีแคท คาร์โก้ 
จำกัด 

1.เมธาวี แก่นงาม 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

44 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บ
วัสดุช้ินส่วนตูเ้ย็นเพื่อลด
ระยะเวลาในการหยิบจ่าย 
กรณีศึกษา บริษัท โตชิบา 
คอนซูมเมอรโ์ปรดัคส์ 
(ประเทศไทยจำกัด) 

1.สุวประวัติ ประพันธ์
ศิลป ์
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

45 การเพิ่มระบบการจัดการจ
คลังสินค้าสำหรับคลังวัสดุ
ก่อสร้าง : กรณศีึกษา ห้าง
หุ้นส่วน เอส.พี. เอ็นจี
เนียริ่ง 2015 

1.จรินทรา สายนต ์
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

46 การจัดการระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติโคนมโดย
ใช้คิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา 
อยู่ยงฟาร์ม 

1.จิราภา สายนต ์ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

47 แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าอยู่ผดิตำแหน่งช้ัน
วางสินค้า กรณศีึกษา 
บริษัท XO-L 

1.พิณทุศร นามมาลา 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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48 การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการทำงานตั๋ว
ผ่อนผันนำเข้าผลิตภณัฑ์
สุขภาพ FDA ภายใน
บริษัท กรณีศึกษาบริษัท 
Fedex (Thailand) 

1.ยุทธพงษ ์จ่ากุญชร 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

49 การศึกษามาตรฐานความ
ปลอดภัยภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา : สหกรณ์โคนม
วังน้ำเย็น จำกัด 

1.ประเสริฐ สิงหนาท 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

50 การประยุกต์ใช้หลักการ
ควบคุมด้วยการมองเห็น 
เพื่อลดปัญหาพัสดุสญูหาย
ภายในคลังสินค้า กรณี :
บริษัท เอริน ทรานสปอร์ต 
จำกัด 

1.อดุลย์วิทย์ ธูปบูชา 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

51 การหาแนวทางการลด
ข้อผิดพลาดการส่งสินค้า 
กรณีศึกษา: บริษัท ยู
เซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

1.ธนัชชา แก้วมณี 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

52 การแนบเอกสารสเปค
สินค้าท่ีต้องการกับใบขอ
ซื้อเพื่อลดการสั่งซื้อไม่ตรง
กับความต้องการ 
กรณีศึกษา : บริษัท โซลาร์ 
ด ีคอร์ปอเรชัน จำกัด 

1.ณัฐสิทธิ์ กสิกร 
2.นิศากร มะลิวัลย ์
 
 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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53 การลดระยะเวลาในการ
จัดเตรียมสินค้า โดยการ
พัฒนาใบ Picking List ให้
สามารถแสดงตำแหน่งของ
สินค้าได้โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 
กรณีศึกษา : บริษัท โซลาร์ 
ด ีคอร์ปอเรชัน จำกัด 

1.เริงชัย แก้วโศก 
2.ถิรนันท ์ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

54 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของแผนกเอกสาร
ขาเข้าหมวดงาน 
Amendment กรณีศึกษา
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์
เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 

1.ชัยวัฒน์ วงษ์ชัยยะ  
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

55 การประยุกต์ใช้สายธาร
แห่งคุณค่าเพื่อลดความสูญ
เปล่าในกระบวนการผลติ
ของโรงงานผลิตยาง
รถยนต ์

1.จิรวรรณ  
กิตติวิริยาภรณ ์
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

56 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บ
อุปกรณ์เพื่อลดระยะเวลา
ในการค้นหา กรณีศึกษา : 
บริษัท ABC (ประเทศไทย) 
จำกัด 

1.วันชัย ด้วงน้อย 
2.วชัรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

57 การลดระยะเวลาการหยิบ
พัสดุ โดยใช้หลักทฤษฎี 
ECRS กรณีศึกษา บริษัท 
เบสท ์โลจิสติกส์ 
เทคโนโลยี ไทยแลนด ์

1.นรวิชญ์ พูลเต่า 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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58 การลดระยะเวลาในการ
วางแผนจัดสินค้าในตู้คอน
เทนเนอร์ กรณีศึกษา 
บริษัท ซีทีไอ โลจสิติกส์ 
จำกัด 

1.นุสบา กล่อมพระนาง 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

59 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของแผนกขนส่ง
ฝ่ายเอกสารสินค้าขาเข้า
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น 
กรณีศึกษา บริษัท Yusen 
Logistics (Thailand) 

1.ฐิตินันท์ โสภาศร ี
2.นิศากร มะลิวัลย ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

60 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตลาดนดักลางคืน ใน
จังหวัดปทุมธาน ี

1.สุชาวดี หอมสุด 
2.สกุลวัลย์ ชิดย้อยแสง 
3.พวงเพชร  
สุขประเสริฐ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

61 รูปแบบการดำเนินชีวิตของ
คนในจังหวัดปทุมธานี
ในช่วงสถานการณ์โควดิ-
19 

1.ไพลิน พานิช 
2.เจนจิรา พิทักษา 
3.พวงเพชร  
สุขประเสริฐ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

62 ความพึงพอใจในการ
เลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน 
ในจังหวัดปทุมธาน ี

1.ภาณุทัตต์ อัครปัญญา 
2.นุจรีรัตน์ โพธิสวัสดิ ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

63 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การเลือกทำงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธาน ี

1.กาญจนา กล้าหาญ 
2.ณัฎฐา อินโต 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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64 ศึกษาพฤติกรรมและส่วน
ประสมทางการตลาดใน
การเลือกเช่าหอพักของ
ผู้บริโภค ในเขตอำเภอ
คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.ไพลิน นาคปิ่น 
2.กมลรตัน์ เพชรชมภ ู

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

65 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น
มือถือซื้อสินค้าผ่านทาง
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
เขตปทุมธาน ี

1.เกียรติชัย  
อินทรเสวก 
2.ชรินทร์ พ่วงสุด 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

66 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางแอพพลิเคช่ัน
ระหว่าง shopee และ 
Lazada 

1.นาตาลี แย้มฤด ี
2.ศิริวรรณ คำด ี
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

67 พฤติกรรมการเรียน
ออนไลน์ช่วงสถานการณ์โค
วิดของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลยัรัฐบาลในเขต
จังหวัดปทุมธาน ี

1.นพดล พลายแก้ว 
2.พรมห์มินธ ์คำคล้าย 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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68 ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของร้าน
ชาบูอินดี้ สาขานวนคร 
อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.รุ่งอรุณ ภญิโญวยั 
2.จุฬารักษ์ ขันแข็ง 
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

69 พฤติกรรมทีส่่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น
เฟสบุ๊คของผู้สูงอายุใน
จังหวัดปทุมธาน ี

1.ราชัน ศิริกุล 
2.ธนินทร์  
ไกรกิจราษฎร ์
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

70 ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
ไอศครีมของผู้บริโภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี 

1.สุมิตรา ขาวสามทอง 
2.สายชล สร้อยสุวรรณ 
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

71 คุณลักษณะของนักศึกษา
บัญชีที่พึงประสงค์ต่อ
สมรรถนะการฝึกปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการ 

1.ภัทรีญาภรณ์ โยน
ลอย 
2.ชิดชนก ทองวิไล
ไพสิฐ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

72 การศึกษาความพร้อมใน 
การปฏิบัติงานของพนักงาน
บัญชีในรูปแบบวิถีใหม ่

1.ฉัตรสดุา แป้นเพชร 
2.เจนจิรา โคดม 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

73 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สำนักงานบัญชีโดยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิด
เชิงลำดับขั้น (AHP) 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี

1.พัสตรานุช พัฒนพวง
พันธ ์
2.นฤมล รุ่งเรือง 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 
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74 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพ
งานสอนบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตในประเทศ
ไทย 

1.จันทร์จิรา บุญพิทักษ์ 
2.อรอนงค์ เสนามนตร ี
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

75 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศักยภาพกับความสำเร็จใน
การทำงานของนักบัญชีใน
เขตพรุงเทพมหานคร 

1.ฉัตรชัย คุ้มกล่ำ 
2.สุพัตรา เฮงเจริญ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

76 ความสัมพันธ์ของการ
บริหารความเสี่ยงกับ
ความสำเร็จในการทำงาน
ของบริษัทจัดนำเที่ยวใน
ประเทศไทยในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

1.กาญจนา คำใส 
2.วราภรณ์ ยุวชาต ิ
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ ์
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

77 การวิเคราะห์และวางแผน
โครงการบ้านพักอาศยั 3 
ช้ันด้วยเทคนิค PERT / 
CPM มาประยุกต์ใช้ 

1.ศิวดล วรรณาเจรญิ
สุข 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

78 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของแผนธุรการ 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซ ี
จำกัด 

1.สมพร โกสุมภ ์
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 
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79 การปรับปรุงกระบวนการ
รับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
คลังสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จำกัด 

1.ธวัชชัย อ่อนขำ 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

80 การลดปัญหาข้อร้องเรียน
ด้านบริการขนส่ง 
กรณีศึกษา : บริษัท CST 
Transport จำกัด 

1.ชินวัฒน์ รักขลา  
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

81 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บ
สินค้าอะไหลย่นต์ 
กรณีศึกษา บริษัท ABC 
จำกัด 

1.ณฤชา ศรีประยูร 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

82 การพยากรณ์ยอดขาย
สินค้าและการวางแผนการ
จัดส่งสินคา้ กรณศีึกษา : 
บริษัทรับขนส่งสินค้า NM 

1.รัตนากร นลิกลาง 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

83 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เช่าชุดของลูกค้า 
กรณีศึกษา : ร้านเช่าชุด
ไทย Look At Dress 

1.ธนพนธ ์กิ่งสระน้อย 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 
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     1.3.2 ผลงานท่ีได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
 
    
 
 
 

4  
ผลงาน 

 
 
 
 
 

1 
ผลงาน 

 
 
 
 
 

1.3.2 จำนวนผลงานเชิงประจกัษ์ของนกัศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 1 ผลงาน  

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อ

หน่วยงานที่
นำไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์จาก

หน่วยงาน/อื่นๆ
(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีท่ี
อ้างอิงหรือ
นำไปใช้
ประโยชน ์

ผลที่ได้จากการ
นำไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็น

รูปธรรม 

1 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการคลังสินค้าและการ 
ลดระยะเวลาในการหยิบ
จ่ายสินค้า  

ดวงกมล คุ้มคล้าย บ.อเมริกันฟู้ด 
จำกัด  

การใช้ประโยชน ์
เชิงนโยบาย 

- - 

        
     1.3.3 ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ 
นานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ.
กำหนด 
 
 

65 
ผลงาน 

 
 
 
 
 

94 
ผลงาน 

 
 
 
 
 

1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน 94 ผลงาน  

ที ่ ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/

ชื่อหลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

ว/ด/ป 
เผยแพร่ 

 
หน่วยงานผู้จัด 

1 การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การส่งมอบเอกสารกลับคืน
ให้ทันเวลาที่กำหนด 

ศิริรัตน์ คำบุดด ี ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุดรธาน ี

2 การพัฒนาโปรแกรมจดัทำ
รายงานแสดงข้อมูลของ
สินค้าคงคลัง กรณีศึกษา 
แผนกวัตถุดิบ บริษัท เอ็กซ์
วายแซด จำกัด 

อัญชลี แสนยากร ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏอุดรธาน ี

3 การปรับปรุงกระบวนการ
จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป 
กรณีศึกษา บริษัท เลเบล 
คอนเวอร์เตอร์ จำกัด 

อาภัสสร แก้วอินทนิน ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี
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4 การรับรู้เรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัย 
ในการทำงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา 
บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์
ตี้ส์ พลัส จำกัด 

นิภาพร สังข์แย้ม ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

5 การปรับปรุงกระบวนการ
เพื่อป้องกันปัญหาการ 
เจาะรู FR Foot ไม่ครบ 

พิมพร นามมาลา ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

6 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ในช่วง
สถานการณ์ โควิด-19 
กรณีศึกษา เขตเทศบาลนคร
รังสิต อำเภอธัญบุรี ตำบล
ประชาธิปัตย์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

ณัฐนันท์ เพ็งวงษ ์ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 31 ต.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุดรธาน ี

7 วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ไออาร์
พีซ ีจำกัด (มหาชน)   

1.มนตร์สินี พ่อเกตุ 
2.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

8 การจัดทำตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 
โลจิสติกส์ด้านจัดส่งยา
สำเร็จรูป (กระจายสำเร็จรูป
และเวชภัณฑ์) ในนาม
องค์กรการเภสัชกรรม 

1.ฐานิยา บัวแย้ม 
2.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 
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9 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรใน
สายการผลติของ
กระบวนการกรณีศึกษา : 
บริษัท เอบ ีจำกัด 

1.นันดิยา ครโสภา 
2.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

10 การปรับปรุงการจัดวาง
สินค้าเครื่องเรือนแบบถอด
ประกอบในพื้นที่ขายบริการ
ตนเอง กรณีศึกษา : บริษัท 
อิกาโน ่(ประเทศไทย) จำกัด 
(บางใหญ่) 

1.มนตรี สะอาด 
2.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

11 การศึกษาการจดัการห่วงโซ่
อุปทานเตยหอม ในตำบล
คลองสาม อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธาน ี

1.กาญจนา คลังชำนาญ 
2.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

12 การสร้างโปรแกรมสินค้าคง
คลังเพื่อลดความผดิพลาด
กรณีศึกษา : ร้านชุดชั้นใน
แฟช่ันราคาถูก Lucky Bra 
DaDa ขายปลีก-ส่ง 

1.อรรถนพ  
วิวัฒน์สุขสันต ์
2.นิศากร มะลิวัลย ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

13 การออกแบบบรรจภุัณฑ ์
ชาใบเตยโดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการแปลงหน้าท่ี 
เชิงคุณภาพ 

1.วิจิตรา เย็นใจ 
2.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
3.ถิรนันท ์ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

14 การปรับปรุงการทาํงาน
เพื่อลดความผิดพลาดใน
การสงสินคาใหกับลูกค้า
กรณีศึกษา บริษัท ABC 
จํากัด 

1.ฐิติพร ไชยโย 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 
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15 การจัดการโลจสิติกส์และ
โซ่อุปทานข้าวจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ดวงพินิจ จันทำ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

16 การวิเคราะห์จดุสั่งซื้อใหม่
สารเคมีแทงก ์(NaOH) 

ณัฐพล จูน้อย ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

17 วิเคราะหจ์ุดคุม้ทุนและ
ระยะเวลาคืนทุนเพื่อความ
อยู่รอด กรณีศึกษา : ร้าน
กาแฟ Photo Coffee 

สิริกานต์ ศรเกลี้ยง ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

18 การปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานเพื่อลดของเสีย 
และส่งออเดอร์ได้เร็วข้ึน 
กรณีศึกษา :บริษัท ไทยเลย 
ฟาร์ม จำกัด 

สุฑาลินี ยวนคง ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

19 การปรับปรุงการจัดเก็บ
อะไหลร่ถจักรยานยนต์  

รุจินันท์ มะราช ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

20 การปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจนับเพ่ือลดความ
ผิดพลาดของสินค้าคงคลัง 

จิรายสุ ชมสมุทร ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

21 การปรับปรุงกระบวนการ
จ่ายสินค้าคลังข้อต่อ
สำเรจ็รูป กรณีศึกษา  
บริษัท XYZ จำกดั 

เบญจวรรณ อิศรางกูร ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

22 พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุ
ในจังหวัดปทุมธาน ี  

1.เสาวคลธ์ ศรีสุข 
2.รัชชานนท์ พยัคมาก 
3.รัตนา  สีด ี

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15-16 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 
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23 คุณภาพการให้บริการที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการรถโดย 
สารประจำทางปรับอากาศ 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร
กรุงเทพฯ (ถนนบรมราช
ชนนี) กรณีศึกษา :  
เส้นทางเดินรถภาคใต ้

1.ธัญชนก วรดิษฐ์ 
2.ปิยเรศ งามโฉม 
3.ธีร์ธนิกษ ์ศิริโวหาร 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัด
ลพบุร ี

24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ในการใช้บริการสั่งอาหาร
แบบเดลเิวอรี่ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขต
ปทุมธาน ี

1.พัชรินทร์ มะแส 
2.ศิริลักษณ์ ไชยวงค ์
3.มนสิชา อนุกูล 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัด
ลพบุร ี

25 การพัฒนาเนื้อหาดิจิทลั
เพื่อการตลาดบนเฟสบุ้ค 
แฟนเพจไข่เค็มบา้นอิน
อนุสรณ ์
 

1.เจนจิรา พงษ์สุภาพ 
2.กมลวรรณ คงพิรณุ 
3.บุษกร โกเกต ุ
4.จิระวัฒน ์คชวิเชียร 
5.อาทิมา แป้นธัญญา
นนท์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัด
ลพบุร ี

26 การพัฒนาเฟสบุ๊คแฟนเพจ
ไข่เค็มบ้านอินอนุสรณ ์
 

1.สุธาวัลย์ จะเฮิง 
2.รุ่งนภา ชำนิสาร 
3.ชุติกาญจน์ สมบูรณ์
ด ี
4.อัจฉราพรรณ  
วารีรักษณ ์
5.อาทิมา แป้นธัญญา
นนท์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 15 ก.พ. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัด
ลพบุร ี
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27 การรับรู้ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการเดินทาง
มาท่องเที่ยววัดอรุณ
ราชวรารามวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 

1.กนิฏฐิชุมน กำปนาท 
2.วิธวัฒน์ ทับลา 
3.วราภรณ์ เม้าราษ ี
4.เกษรา มากโทก 
5.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 19 ก.พ. 64 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ อำเภอทุ่งสง 
จังหวันครศรีธรรมราช 

28 ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะเกรด็ จังหวัด
นนทบุรี 

1.วรรณพร ไกรยะบุตร 
2.สุพัตรา เผือกด ี
3.นฤมล ทองด้วง 
4.โภคิน รูปมะเลา 
5.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 13 มี.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

29 การศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่มีต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยววัดไชยวัฒนาราม 
ตำบลบ้านป้อม อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ฐิติมา แก้วไชโย 
2.ทุ้ยเฟือง ซวนเหงียน 
3.นิธิพงศ์ วงค์ชัยวัฒนะ 
4.พลอยแก้ว ทิพย์
สังวาล 
5.อรวรรณ ใจแสน 
6.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 13 มี.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

30 ทัศนคติของคนในชุมชนที่
มีต่อการพัฒนาตลาดอิงน้ำ
สามโคก ตำบลบางเตย 
อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.มณีนุช  นิ่มฟัก 
2.วรรณวิลัย เจนจิตร 
3.จูเลีย ดันบาร ์
4.อันธิกา ตาสว่าง 
5.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย 13 มี.ค. 64 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

31 ความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ 
แนวทางการฟื้นฟูตลาด
น้ำอโยธยา เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวอำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ศรัญญา สิทธิกุล 
2.อุมาพร ทัพพะรังส ี
3.ณัฐศรา พิชิยธิติ
นันทน ์
4.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 
 

- บทความวิจัย - วารสารสริินธรปริทัศน์ 
ปีท่ี 21 ฉบับที ่2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
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32 การปรับปรุงการทำงาน
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น โดย
ศึกษาการลดระยะเวลา
การดึงเสื้อผ้าดิบใส่หุ่น 
กรณีศึกษา : โรงงาน ABC  

1.พรไพลิน เขียวน้ำชุ่ม 
2.นิศากร มะลิวัลย ์
 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 20 มี.ค. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร 

33 การศึกษากระบวนการ
ทำงานเพื่อลดปัญหา
เอกสารผิด กรณีศึกษา 
บริษัท MW จำกัด  

1.วรดา ชุณหพฤกษ์ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 20 มี.ค. 64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

34 การปรับปรุงการจ่ายสินค้า
เพื่อลดความผิดพลาด 
กรณีศึกษา : บริษัท BEM 
จำกัด 

1.ประทุมทิพย์  
โททุมพล 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัด
ปทุมธาน ี(ออนไลน์) 

35 การจัดเส้นทางการขนส่ง
เลนส์แว่นตาเพื่อการลด
ต้นทุนโดยการปรับเปลี่ยน
ยานพาหนะและการจัด
เส้นทางโดยใช้ทฤษฎีของ 
VRP กรณีศึกษา: บริษัท 
แว่นตา จำกัด 

1.จิตติพงษ์ ศรแผลง 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัด
ปทุมธาน ี(ออนไลน์) 

36 การปรับปรุงเวลาการขนส่ง
เพื่อลดปัญหา 
DOT(DELIVER ON TIME) 
ไม่เป็นไปตามทีลู่กค้า
ต้องการ กรณีศึกษา บริษัท 
ลินฟ้อกซ์ ทรานสปอร์ต 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1.กมลรตัน์ พุ่มผกา 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัด
ปทุมธาน ี(ออนไลน์) 
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37 การลดของเสียจาก
กระบวนการผลติ  
กรณีศึกษา: บจก.อาร์วี 
คอนเน็กซ ์

1.จิราพรรณ ยอดโต 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 26 มี.ค.64 มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัด
ปทุมธาน ี(ออนไลน์) 

38 ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่มผีล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชั่นของร้าน 
7-eleven ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.รัศมี อุ่นอ่อน 
2.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน ์
3.ธันยธร ติณภพ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

39 การสื่อสารทางการตลาดที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าในร้านวัตสันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.ญาณิศา กาลสุวรรณ ์
2.รินลณี เปลี่ยนศร ี
3.ศรินธร ไชยรตัน ์
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

40 การลดระยะเวลาในการ
ค้นหาแบบ ไดคัท 
กรณีศึกษา บริษัท กุนธัต 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1.ทิวารัตน์ ลิ้มเกียรติ
สถาพร 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

41 การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟน 
ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.นิติกาญจน์ ศักดิ์คะ
ทัศน์ 
2.อัญชลี เยาวราช 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

42 การลดปัญหาสินค้าขาดมือ
ด้วยเทคนิคการวางแผนการ
พยากรณ์ กรณีศึกษา : คลัง
ยาและเวชภัณฑโ์รงพยาบาล
เซนต์เมรี ่

1.เกวลี เกื้อด้วง 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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43 ความพึงพอใจของลูกค้าท่ี
มีต่อคุณภาพการให้บริการ
ของบริษัทพีแคท คาร์โก้ 
จำกัด 

1.เมธาวี แก่นงาม 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

44 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บ
วัสดุช้ินส่วนตูเ้ย็นเพื่อลด
ระยะเวลาในการหยิบจ่าย 
กรณีศึกษา บริษัท โตชิบา 
คอนซูมเมอรโ์ปรดัคส์ 
(ประเทศไทยจำกัด) 

1.สุวประวัติ ประพันธ์
ศิลป ์
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

45 การเพิ่มระบบการจัดการจ
คลังสินค้าสำหรับคลังวัสดุ
ก่อสร้าง : กรณศีึกษา ห้าง
หุ้นส่วน เอส.พี. เอ็นจี
เนียริ่ง 2015 

1.จรินทรา สายนต ์
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

46 การจัดการระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนประวัติโคนมโดยใช้
คิวอาร์โค้ด กรณีศึกษา อยู่
ยง ฟาร์ม 

1.จิราภา สายนต ์ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

47 แนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าอยู่ผดิตำแหน่งช้ันวาง
สินค้า กรณีศึกษา บริษัท  
XO-L 

1.พิณทุศร นามมาลา 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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48 การลดความสูญเปล่าใน
กระบวนการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการทำงานตั๋ว
ผ่อนผันนำเข้าผลิตภณัฑ์
สุขภาพ FDA ภายใน
บริษัท กรณีศึกษาบริษัท 
Fedex (Thailand) 

1.ยุทธพงษ ์จ่ากุญชร 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

49 การศึกษามาตรฐานความ
ปลอดภัยภายในคลังสินค้า 
กรณีศึกษา : สหกรณ์โค
นมวังน้ำเย็น จำกัด 

1.ประเสริฐ สิงหนาท 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

50 การประยุกต์ใช้หลักการ
ควบคุมด้วยการมองเห็น 
เพื่อลดปัญหาพัสดุสญูหาย
ภายในคลังสินค้า กรณี :
บริษัท เอริน ทรานสปอร์ต 
จำกัด 

1.อดุลย์วิทย์ ธูปบูชา 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

51 การหาแนวทางการลด
ข้อผิดพลาดการส่งสินค้า 
กรณีศึกษา: บริษัท ยู
เซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

1.ธนัชชา แก้วมณี 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

52 การแนบเอกสารสเปค
สินค้าท่ีต้องการกับใบขอ
ซื้อเพื่อลดการสั่งซื้อไม่ตรง
กับความต้องการ 
กรณีศึกษา : บริษัท โซลาร์ 
ด ีคอร์ปอเรชัน จำกัด 

1.ณัฐสิทธิ์ กสิกร 
2.นิศากร มะลิวัลย ์
 
 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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53 การลดระยะเวลาในการ
จัดเตรียมสินค้า โดยการ
พัฒนาใบ Picking List ให้
สามารถแสดงตำแหน่งของ
สินค้าได้โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 
กรณีศึกษา : บริษัท โซลาร์ 
ด ีคอร์ปอเรชัน จำกัด 

1.เริงชัย แก้วโศก 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

54 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของแผนกเอกสาร
ขาเข้าหมวดงาน 
Amendment กรณีศึกษา
บริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์
เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 

1.ชัยวัฒน์ วงษ์ชัยยะ  
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

55 การประยุกต์ใช้สายธาร
แห่งคุณค่าเพื่อลดความ
สูญเปล่าในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานผลติยาง
รถยนต ์

1.จิรวรรณ  
กิตติวิริยาภรณ ์
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

56 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บ
อุปกรณ์เพื่อลดระยะเวลา
ในการค้นหา กรณีศึกษา : 
บริษัท ABC (ประเทศไทย) 
จำกัด 

1.วันชัย ด้วงน้อย 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

57 การลดระยะเวลาการหยิบ
พัสดุ โดยใช้หลักทฤษฎี 
ECRS กรณีศึกษา บริษัท 
เบสท ์โลจิสติกส์ 
เทคโนโลยี ไทยแลนด ์

1.นรวิชญ์ พูลเต่า 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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58 การลดระยะเวลาในการ
วางแผนจัดสินค้าในตู้คอน
เทนเนอร์ กรณีศึกษา 
บริษัท ซีทีไอ โลจสิติกส์ 
จำกัด 

1.นุสบา  
กล่อมพระนาง 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

59 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของแผนกขนส่ง
ฝ่ายเอกสารสินค้าขาเข้า
โดยใช้แนวคิดไคเซ็น 
กรณีศึกษา บริษัท Yusen 
Logistics (Thailand) 

1.ฐิตินันท์ โสภาศร ี
2.นิศากร มะลิวัลย ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

60 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ตลาดนดักลางคืน ใน
จังหวัดปทุมธาน ี

1.สุชาวดี หอมสดุ 
2.สกุลวัลย์ ชิดย้อยแสง 
3.พวงเพชร  
สุขประเสริฐ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

61 รูปแบบการดำเนินชีวิต
ของคนในจังหวัดปทุมธานี
ในช่วงสถานการณ์โควดิ-
19 

1.ไพลิน พานิช 
2.เจนจิรา พิทักษา 
3.พวงเพชร  
สุขประเสริฐ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

62 ความพึงพอใจในการ
เลือกใช้สถานีบริการน้ำมัน 
ในจังหวัดปทุมธาน ี

1.ภาณุทัตต์ อัครปัญญา 
2.นุจรีรัตน์ โพธิสวัสดิ ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

63 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การเลือกทำงานในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 
จังหวัดปทุมธาน ี

1.กาญจนา กล้าหาญ 
2.ณัฎฐา อินโต 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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64 ศึกษาพฤติกรรมและส่วน
ประสมทางการตลาดในการ
เลือกเช่าหอพักของผู้บริโภค 
ในเขตอำเภอคลองหลวง 
จังหวดัปทุมธานี 

1.ไพลิน นาคปิ่น 
2.กมลรตัน์ เพชรชมภ ู

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

65 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น
มือถือซื้อสินค้าผ่านทาง
สมาร์ทโฟนของผู้บริโภคใน
เขตปทุมธาน ี

1.เกียรติชัย อินทรเสวก 
2.ชรินทร์ พ่วงสุด 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

66 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต่อพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าผ่าน
ช่องทางแอพพลิเคช่ัน
ระหว่าง shopee และ 
Lazada 

1.นาตาลี แย้มฤด ี
2.ศิริวรรณ คำด ี
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

67 พฤติกรรมการเรียน
ออนไลน์ช่วงสถานการณ์ 
โควิดของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยรัฐบาลในเขต
จังหวัดปทุมธานี 

1.นพดล พลายแก้ว 
2.พรมห์มินธ ์คำคล้าย 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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68 ระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของร้าน
ชาบูอินดี้ สาขานวนคร 
อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.รุ่งอรุณ ภญิโญวยั 
2.จุฬารักษ์ ขันแข็ง 
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

69 พฤติกรรมทีส่่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอพพลิเคชั่น
เฟสบุ๊คของผู้สูงอายุใน
จังหวัดปทุมธาน ี

1.ราชัน ศิริกุล 
2.ธนินทร์  
ไกรกิจราษฎร ์
3.มนสิชา อนุกูล 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

70 ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อ
ไอศครีมของผู้บริโภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี 

1.สุมิตรา ขาวสามทอง 
2.สายชล สร้อยสุวรรณ 
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

71 คุณลักษณะของนักศึกษา
บัญชีท่ีพึงประสงค์ต่อ
สมรรถนะการฝึกปฏิบัติงาน
ของสถานประกอบการ 

1.ภัทรีญาภรณ์ โยนลอย 
2.ชิดชนก ทองวิไลไพสิฐ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

72 การศึกษาความพร้อมใน
การปฏิบัติงานของ
พนักงานบัญชีในรูปแบบ 
วิถีใหม ่

1.ฉัตรสดุา แป้นเพชร 
2.เจนจิรา โคดม 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

73 การตัดสินใจเลือกใช้
บริการสำนักงาน 
บัญชีโดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการคดิเชิงลำดับ
ขั้น (AHP) กรณีศึกษา
จังหวัดปทุมธาน ี

1.พัสตรานุช พัฒนพวง
พันธ ์
2.นฤมล รุ่งเรือง 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 
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74 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพ
งานสอนบัญชีของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย 

1.จันทร์จิรา บุญพิทักษ์ 
2.อรอนงค์ เสนามนตร ี
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

75 ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศักยภาพกับความสำเร็จใน
การทำงานของนักบัญชีใน
เขตพรุงเทพมหานคร 

1.ฉัตรชัย คุ้มกลำ่ 
2.สุพัตรา เฮงเจริญ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ ์

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

76 ความสัมพันธ์ของการ
บริหารความเสี่ยงกับ
ความสำเร็จในการทำงาน
ของบริษัทจัดนำเที่ยวใน
ประเทศไทยในสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

1.กาญจนา คำใส 
2.วราภรณ์ ยุวชาต ิ
3.ธิติรัตน์  
วงษ์กาฬสินธุ์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 29 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

77 การวิเคราะห์และวางแผน
โครงการบ้านพักอาศยั 3 
ช้ันด้วยเทคนิค PERT/ 
CPM มาประยุกต์ใช้ 

1.ศิวดล วรรณาเจรญิ
สุข 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรี
วิทย์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

78 การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของแผนธุรการ 
กรณีศึกษา บริษัท เอบีซ ี
จำกัด 

1.สมพร โกสุมภ ์
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 
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79 การปรับปรุงกระบวนการ
รับเข้า-เบิกจ่ายสินค้า เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของ
คลังสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท ยูพีเอส เอสซีเอส 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) 
จำกัด 

1.ธวัชชัย อ่อนขำ 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

80 การลดปัญหาข้อร้องเรียน
ด้านบริการขนส่ง 
กรณีศึกษา : บริษัท CST 
Transport จำกัด 

1.ชินวัฒน์ รักขลา  
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

81 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บ
สินค้าอะไหลย่นต์
กรณีศึกษา บริษัท ABC 
จำกัด 

1.ณฤชา ศรีประยูร 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

82 การพยากรณ์ยอดขาย
สินค้าและการวางแผนการ
จัดส่งสินคา้ กรณศีึกษา : 
บริษัทรับขนส่งสินค้า NM 

1.รัตนากร นลิกลาง 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

83 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือก
เช่าชุดของลูกค้า 
กรณีศึกษา : ร้านเช่าชุด
ไทย Look At Dress 

1.ธนพนธ ์กิ่งสระน้อย 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์
แย้ม 
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 8 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 
(ออนไลน์) 

84 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จาก
ข้าวเม่าแบบมสี่วนร่วมของ
ชุมชนหมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่
อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

ปริยากร สว่างศร ี ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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85 การจัดการความรู้ทางด้าน
การตรวจสอบบัญช ี

อภิชาติ การะเวก ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

86 แนวทางการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และช่องทาง
การตลาดในชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบทกรณีศึกษาผัก
สลัดปลอดสารเคม ี

ศิริพงษ ์ฐานมั่น ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

87 กลยุทธ์การจดัการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกจิ
ชุมชนเห็ดตับเต่า 

มนสิชา อนุกูล ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

88 การคัดเลือกซัพพลายเออร์
ที่เหมาะสมในการสั่งซื้อ
เมลด็กาแฟ กรณศีึกษา: 
ร้านเอบีซ ี

วัชรพล วงศ์จันทร์  ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 7 พ.ค.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

89 รูปแบบธุรกิจและ
ความสามารถการทำกำไร
ของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 

วิกรานต์ เผือกมงคล ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย - วารสารบริหารธุรกิจ
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฉบับที ่2  
ปีท่ี 5 (เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม
2564) เลขหน้า 51-
76 
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90 การศึกษาทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินด้วย 
Cashless ของนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
ลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

อัจฉราวรรณ สุขเกิด ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย - วารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์ ฉบับท่ี 
1 ปีท่ี 23 (เดือน
มกราคม-มิถุนายน 
2564) เลขหน้า 125-
136 

91 การศึกษาความคดิเห็น
ของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนประเภท
ของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ธันยธร ติณภพ ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 18 มิ.ย.64 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(ออนไลน์) 

92 การประเมินศักยภาพการ
บริหารจดัการการ
ท่องเที่ยวชุมชนประมง
เชียงคาน 

พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย 9 มิ.ย.64 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ (ออนไลน์) 

93 Causal relationship 
model of factors 
affecting 
competitiveness of 
community enterprise 
in the central region 

2.Laiad Kajonpai 
1.Pinyapat Nakpibal 
3.Pitchanee 
Choengkee 
ree  Chaiya 
4.Pornpen 

Traiphong 

ระดับ
นานาชาติ 

 
 

ผลงานวิจัย - psychology and 
education Volume 
58 No.1 (2021) 
P.1685-1691 

94 การพัฒนาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน อำเภอ
คลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล 
2.ละเอียด ขตรภยั 
 

- 
 

- - - วารสารร่มพฤกษ์  
ปีท่ี 39 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-เมษายน 
2564) หน้า 86-102 
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     1.3.4 จำนวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการ 
ยกย่อง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

5  
คน 

0 
คน 

1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 0 คน  
ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได้ 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปที่ได้รับ
การยกย่อง 

ชื่อหน่วยงาน-
สถานทีม่อบ 

1       
 

1.4 ร้อยละของอาจารย์
และนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1.4.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม  
โครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ  
40 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 
50 
 
 
 
 
 
 

 

1.4.1 ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนอาจารย์ท้ังสิ้นจำนวน 48 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 24 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 50  

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ปี 
ดำเนินการ 

ชื่อชมุชนและการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

1. โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถิ่น 

มี.ค. - ก.ค.
2564 

ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ 
จ.สระแก้ว 

1.ผศ.ดร.ธันยธร ตณิภพ 
2.อ.ดร.อัญชลี เยาวราช 
3.อ.ปริยากร สว่างศร ี
4.อ.วัชรพล วงศ์จันทร์ 

2. โครงการยกดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
แบบบูรณาการ  

ก.ย. - ธ.ค. 
2564 

ต.บ้านใหม่ อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

1.ผศ.ชลียา ยางงาม 
2.ผศ.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
3.อ.ดร.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
4.อ.ดร.ศรินธร ไชยรัตน์ 

3. โครงการยกดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
แบบบูรณาการ 

ก.ย. - ธ.ค. 
2564 

ต.บางเดื่อ อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

1.อ.ถิรนันท ์ทิวาราตรีวิทย ์
2.อ.ธิติรัตน์ วงศ์กาฬสินธุ ์
3.ผศ.ภารดี นึกชอบ 
4.อ.มัณฑนา สีเขียว 

4. โครงการยกดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
แบบบูรณาการ 

ก.ย. - ธ.ค. 
2564 

ต.คลองพระอดุม  
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

1.อ.พงษ์พิพัฒน ์เสน่ห์ดี 
2.อ.ปวริศา เลิศวริิยะประสิทธ์ิ 
3.อ.จุรีรัตน์ หนองหว้า 
4.อ.กิตินันธ ์มากปรางค ์

5. โครงการยกดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
แบบบูรณาการ 

ก.ย. - ธ.ค. 
2564 

ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี 

1.อ.นิรินธนา บุษปฤกษ ์
2.ผศ.ภญิญาพัชญ์ นาคภิบาล 
3.ผศ.ละเอียด ขจรภัย 
4.อ.ภัทรภร พุฒพันธ ์
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6. โครงการยกดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ
แบบบูรณาการ 

ก.ย. - ธ.ค. 
2564 

ต.บางขะแยง อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

1.ผศ.อภิชาติ การะเวก 
2.ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกดิ 
3.ผศ.ศิริพงษ ์ฐานมั่น 
4.ผศ.ดร.มนสิชา อนุกูล 

     
 

   1.4.2 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
14.80 

 

1.4.2 ปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนนกัศึกษาท้ังสิน้จำนวน 1,763 คนมีนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนจำนวน 261 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 14.80 
1. ช่ือรายวิชา VGE 109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 241 คน เข้าร่วมจำนวน 241 คน  
2. โครงการยกดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลยั) กลุ่มเปา้หมาย 20 คน  
เข้าร่วมจำนวน 20 คน  

1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพรห่รือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น  

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
0 

●  

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2564 จำนวน 422 คน ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ี
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 0 คน จำนวน 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 

ที ่ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
1     
2     

 

1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีไดร้ับการ
เผยแพรร่ะดับนานาชาติ  

- - 
 

- 

1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ   

1  
เรื่อง 

2 
เรื่อง 

จำนวน 2 เรื่อง 
1. ช่ือแนวปฏิบัติ เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ Start Up  โดย  อาจารย์ภารดี  นึกชอบ ช่ือหลักสูตร บัญชีบัณฑิต 
2. ช่ือแนวปฏิบัติ เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 
     ช่ือหลักสูตร เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 
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1.8 ร้อยละของนักศึกษา
ช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) 

หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
0.82 

1.8.1 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายจำนวน 373 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 365 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 0.82  
 

1.8.2 ระดับบัณฑติศึกษา
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

ร้อยละ  
- 

- - 

1.9 จำนวนผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั  

2 
ราย 

 
 
 

0 
ราย 

 

จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะวิทยาการจัดการ 0 ราย อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาการจัดการได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดผูป้ระกอบการใหม่ (Startup) ดังนี ้
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจถ่ายภาพ 
2. กิจกรรมอบรม Digital Retailing สร้างนักขายดจิิทัลออนไลน์ครบวงจร 
3. สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการบม่เพาะให้บณัฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม ่(Startup) 

1.10 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
65.40 

●  

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 422 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 326 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระ จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 65.40 แยกผลตามคณะได้ ดงันี้  

คณะ 
จำนวน
บัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตมีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 422 326 276 65.40 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 

1.11 อัตราการได้งานทำใน
พื้นที่หรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังจากสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 
1 ปี ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ (350 กม.) 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
65.40 

●  

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 422 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 326 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ด้งานทำในพื้นที่หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ (350 กม.) จำนวน 276 คน  
คิดเป็นร้อยละ 65.40 แยกผลตามคณะได้ ดังนี้  
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

คณะ 
จำนวน
บัณฑิต 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑิตทีไ่ด้งานทำในพื้นที่หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่ ที่

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.) 

ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 422 326 276 65.40 
รวม 422 326 276 65.40 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564  
1.12 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 

มากกว่า 
4.51 

ค่าเฉลี่ย
4.26 

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 422 คน มีผู้ใช้บัณฑิต - คน มีผู้ใช้บณัฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 132 คน มีผลการประเมินความพงึพอใจ 
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลีย่อยู่ระดับ 4.26  
 

คณะ 
จำนวนผู้ใช้

บัณฑิตทั้งหมด 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

วิทยาการจัดการ 422 132 4.26 
รวม    

 
จำแนกตามด้านความพึงพอใจ ดังนี ้

คณะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ

ในวิชาชีพ 

ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ/

วิชาชีพ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วิทยาการจัดการ 4.39 4.27 4.19 4.28 4.09 
รวม 4.39 4.27 4.19 4.28 4.09 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 
1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจคุรไูด้ในการ
สอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา 

- - 
 

- 
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1.14 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สำเร็จการศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทำงานในพ้ืนท่ี ท่ี
มหาวิทยาลยัรับผิดชอบ
ดูแล (350 กม.) 

- - 
 

- 

1.15 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ที่ได้รับการ 
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

- - 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
ตัวชี้วัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา  

นิยามศัพท ์
  หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใช้ความรู้จากองค์ความรูห้ลายสาขาวิชา หลายศาสตร์ หรอืหลายอนุศาสตร์ หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใช้ในการ

เรียนการสอน การวิเคราะห์ วิจัย และสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 
เป้าหมาย  

ตัวชี้วัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 
3. คณะครศุาสตร์ 2 หลักสูตร 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หลักสูตร 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลักสูตร 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 หลักสตูร 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 หลักสูตร 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 หลักสูตร 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 หลักสูตร 
10. งานวิชาการศึกษาท่ัวไป 1 หลักสูตร 
11.งานศูนย์ภาษา 2 หลักสูตร 
รวม 23 หลักสูตร 

 
ตัวชี้วัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

1. บัณฑิตวิทยาลัย 1 หลักสตูร 
2. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 
รวม 2 หลักสตูร 
 
 
 

  



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
 นิยามศัพท ์
   การจัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูท้ี่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า 
ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพ
ได้ในอนาคต  
   พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้นจาก
ยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 
   A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
   B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
   C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
   D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.3 จำนวนผลงานเชิงประจักษข์องนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.3.1 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.3.2 ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กำหนด 
1.3.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เกา่ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

นิยามศัพท ์
• ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ . กำหนด หมายถึง ผลงานที่เผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

เช่น การตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะโดยมีการจัดนำเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานก่อนการเผยแพร่ต้องเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

 
1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ทั้งต้องมีคณะกรรมการจาก

ภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 
2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกว้างสำหรบัทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศท่ีไม่อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
3.ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หมายถึง การนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะ

ในเชิงพาณิชย์ท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจน 
 
 



• ผลงานวิจัยหรือผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานการสืบเนื่องจากการประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผู้ประเมินบทความที่เช่ียวชาญในสาขานั้น ๆ 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 สถาบัน และรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 สถาบัน และรวมกันไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 25 

 ผลงานของหรือผูส้ำเร็จการศึกษาที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานระดับสถาบัน ซึ่งมเีอกสารรับรองการยกย่อง และเผยแพร่ผลงานน้ัน ๆ ในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 จำนวนผลงานทีไ่ด้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 4 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์5 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 50 ผลงาน 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.3.2 จำนวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 5 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคม 1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 4 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 1 ผลงาน 
รวม 28 ผลงาน 
 



ตัวชี้วัดที่ 1.3.3 จำนวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 55 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 40 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์55 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 65 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 40 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 10 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 10 ผลงาน 
รวม 330 ผลงาน 

 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3.4 จำนวนนักศกึษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 คน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คน 
3.คณะครุศาสตร์ 5 คน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์5 คน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 คน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 คน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 คน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 คน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดสระแก้ว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 52 คน 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.4 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดที ่1.4.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 
 

 
ตัวชี้วัดที ่1.4.2 ร้อยละของนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศกึษาทั้งหมด 
เกณฑ์การประเมิน 

 
จำนวนของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรยีนรู้จากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชน 

X 100 จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.5 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจกัษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนา

ท้องถิ่น  
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มผีลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น X 100 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.6 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศกึษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพรร่ะดับ

นานาชาติในปีงบประมาณนั้น ๆ X 100 
จำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาท้ังหมดในปีงบประมาณนั้น ๆ 

 
 
 
 

จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
X 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 1.7 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   
นิยามศัพท์  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ทำให้สถาบันประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐาน

ความสำเร็จปรากฏผลชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนความรู้ ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอก สามารถ
เข้าไปใช้ประโยชน์ได้  

ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เรือ่ง 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 เรื่อง 
3.คณะครุศาสตร์ 1เรื่อง 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 เรื่อง 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เรื่อง 
6.คณะวิทยาการจัดการ 1 เรื่อง 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 เรื่อง 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 เรื่อง 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 เรื่อง  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เรื่อง 
รวม 10 เรื่อง 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่1.8 ร้อยละของนกัศึกษาชั้นปสีุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเท่า 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 
นิยามศัพท ์
• นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำลังศึกษาอยู่ช้ัน

ปีท่ี 5 ของคณะครุศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตกำลังศึกษาช้ันปีสุดท้าย ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
• กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบ

มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี ้
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซับซ้อนในหัวข้อที่หลากหลาย และเข้าใจความแฝงได้สามารถแสดงความคิดเห็นความรู้สึกของตนได้อย่าง

เป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและ
ถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสารถใช้คำเช่ือมประโยคได้อย่างถูกต้อง 

 



C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้
อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ด ีสามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ(โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถและเลือกใช้ภาษาสำหรับพูด
และเขียนได้อย่างเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผู้เรียนสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูด และเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้องและคล่องแคล่วข้ึน  รวมทั้งอ่านและ

ทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้ 
B1 (Threshold) : ผู้เรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสำคัญขอข้อความทั่ว ๆ ไปได้เมื่อเป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง 

ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้ภาษาไดส้ามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆ ได ้
 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผู้เรยีนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจ่ายใช้สอย สถานท่ี ภูมิศาสตร ์

การทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยค การแลกเปลีย่นข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆ ที่
จำเป็นต้องใช้   

A1 (Breakthrough) : ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น 
เขาอยู่ท่ีไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคูส่นทนนาพูดช้าและชัดเจน  

ทั ้งนี ้สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ เป็นภาษาสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษาได้ดังนี้  

 
 
 
 
 



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.9 จำนวน Startup ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 
 นิยามศัพท ์

  Startup หมายถึง องค์กรธุรกิจทีต่ั้งเพื่อค้นหาหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ยังไมม่ีใครคดิมาก่อน และรูปแบบการทำธุรกจิที่ยังไมม่ี  ใครทำมาก่อนไม่จำเป็นต้อง
เป็นที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเท่าน้ันการได้ทำเอาความรู้ที่จากการเรียนนำไปต่อยอดเพือ่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 
  ค่าเป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ราย 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ราย 
3.คณะครุศาสตร์ 2 ราย 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 ราย 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ราย 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 ราย 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ราย 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ราย 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 ราย 
10.งานบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ 10 ราย 
รวม 28 ราย 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.10 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
X 100 

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบสอบถาม 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.11 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ดูแล (350 กิโลเมตร)  
  นิยามศัพท ์
   พื้นที่ท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา 
จ.ชลบุรี จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบครีีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบรุี จ.สุพรรณบุรี จ.
อ่างทอง จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธาน ีจ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยธุยา 
 
 
 
 



 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.13 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศกึษา 
  นิยามศัพท ์
   บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่สอบบรรจุผ่านได้รับการบรรจุ หรือสอบคัดเลือกเป็นครูในโรงเรียนสถานศึกษา
หลังสำเร็จการศึกษา  

  สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตร์จบการศึกษาในปีศึกษาน้ันสามารถได้รับการบรรจุในปีนั้น 
 
 เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนบัณฑติที่สอบบรรจุผา่นเกณฑ์การคัดเลือกเป็นครู ภายในเวลา 1 ปี 
X 100 

จำนวนบัณฑติครูทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
  ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่1.14 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 
กิโลเมตร) 
 นิยามศัพท ์
 พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี  จ.ปราจีนบุรี  จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี  
จ. สระแก้ว จ.จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงห์บุรี จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อ่างทอง  
จ.กำแพงเพชร จ.อุทัยธาน ีจ.นครสวรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1.15 ร้อยละของของนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) แต่ละรายวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเพิ่มขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) อยู่ในระดับดี หมายถึง ระดับผลคะแนน O-NET แต่ละกลุมสาระ 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถงึ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 2 พอใช้หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าร้อยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา รอยละ 50 แตต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศหรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิน่หรือ
ปัญหาระดับประเทศ  

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
5.48 

●  

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด 73 ผลงาน ที่สรา้งนวัตกรรมทีส่อดคล้องกับการพฒันาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปญัหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ จำนวน 4 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 5.48 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/

งาน
สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทยก์าร
พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา

ระดับประเทศ 
1 กลยุทธ์การจดัการเพื่อ

พัฒนาศักยภาพวิสาหกจิ
ชุมชนเห็ดตับเต๋า 

มนสิชา อนุกูล งานวิจัย สร้างแนวทางในการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเต่า 

2 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จาก
ข้าวเม่าแบบมสี่วนร่วมของ
ชุมชนหมู่ที ่2 ตำบลเมืองไผ่ 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

1.ปริยากร สว่างศรี 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
3.ธันยธร ติณภพ 

งานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคี
เครือข่าย 

3  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนผ่านแผนแม่บท
การจัดการขยะชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านคลองสะแก ตำบล 
ลาดหลุมแก้ว อำเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.ธนิษฐ์นันท์   
จันทร์แย้ม 
2.วชัรพล วงศ์จันทร์ 
3.ปริยากร สว่างศรี 
4.ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล 

งานวิจัย พัฒนาแผนแม่บทการจดัการขยะชุมชนบ้านคลองสะแก ตำบล 
ลาดหลุมแก้ว อำเภอ ลาดหลุมแกว้ จังหวัดปทุมธาน ี

4 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS)  
สู่ตลาดสีเขียวของชุมชน
ตำบลหน้าไม้ อำเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.วิภาวดี ทูปิยะ 
2.ภิญญาพัชญ์ 
นาคภิบาล 
3.ธันยธร ติณภพ 

งานวิจัย พัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนรว่มขอชุมชนตำบลหน้าไม้ 
อำเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
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2.2 จำนวนโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 

2 
โครงการ 

8 
 โครงการ 

จำนวนโครงการวิจยัรับใช้สังคมทีเ่กิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 8 โครงการ  

คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ 
(จำนวน) 

ภาคีเครือข่าย 

วิทยาการจัดการ 8 ต.เมืองไผ่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
ต.บางเดื่อ อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
ต.คลองพระอดุม อ.ลาดหลมุแก้วจ.ปทุมธานี 
ต.บึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 
ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธาน ี
ชุมชนบ้านคลองบางสะแก ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลมุแก้ว  
จ.ปทุมธานี 
ต.หน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

รวมท้ังสิ้น 8  
จำแนกตามโครงการ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อภาคีเครือข่าย รับใช้สังคมด้าน ผลที่ได้จากการดำเนินการ 
1 โครงการยกดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตำบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ  

ต.เมืองไผ่  
อ.อรัญประเทศ  
จ.สระแก้ว 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

พัฒนากลุ่มอาชีพจากภูมิปญัญาท้องถิ่น 

2 โครงการยกดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ 

ต.บ้านใหม่ อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

มีการสร้างหมอนรองจับยดึ (จดสทิธิบัตร) เป็นนวัตกรรม 
(Innovation) 

3 โครงการยกดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ 

ต.บางเดื่อ อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

1. ออกแบบและพัฒนาบรรจภุัณฑ์ 
2. โมเดลต้นแบบการพัฒนาระบบพัฒนาแสงอาทิตย์เพื่อ
บำบัดน้ำเสีย 
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4 โครงการยกดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตำบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ 

ต.คลองพระอดุม  
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

1. ได้ผลิตภณัฑ์ชุมชนที่สามารถตอ่ยอดสู่สินค้าที่ระลึก 
2. ได้รูปแบบการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค ์

5 โครงการยกดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ 

ต.บึงชำอ้อ  
อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

เพิ่มทักษะอาชีพในชุมชน และส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ให้
ชุมชน 

6 โครงการยกดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบลสร้าง
รากแก้วให้ประเทศแบบ
บูรณาการ  

ต.บางขะแยง  
อ.เมือง  
จ.ปทุมธานี 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

1. สร้างสูตรก๋วยเตี๋ยว  
2. สมุนไพรสำหรับเด็ก 
3. เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรม 

7 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนผ่านแผนแม่บท
การจัดการขยะชุมชน โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านคลองสะแก ตำบล 
ลาดหลุมแก้ว อำเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธาน ี

ต.ลาดหลมุแก้ว  
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

เศรษฐกิจและ
สังคม 

แผนแม่บทการจัดการขยะชุมชน 

8 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แบบมีส่วนร่วม (PGS)  
สู่ตลาดสีเขียวของชุมชน
ตำบลหน้าไม้ อำเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธาน ี

ต.หน้าไม้ อำเภอ 
ลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

เศรษฐกิจและ
สังคม 

พัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนรว่ม (PGS) สู่ตลาดสเีขียว
ของชุมชน 
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2.3 จำนวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

40 
 ผลงาน 

73 
ผลงาน 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 73 ผลงาน ระดับชาติ 73 ผลงาน  
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ

หลักสูตร 
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป เผยแพร่ที่สถานที่/
วารสาร หน้าท่ี 

1 วัฒนธรรมองค์กรที่มผีลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด 
(มหาชน)   

1.มนตรส์ินี พ่อเกต ุ
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

2 การจัดทำตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ 
โลจสิติกส์ด้านจดัส่งยาสำเร็จรูป 
(กระจายสำเร็จรูปและเวชภณัฑ์)  
ในนามองค์กรการเภสัชกรรม 

1.ฐานิยา บัวแย้ม 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
 
 

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

3 การเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักรในสายการผลติของ
กระบวนการกรณีศึกษา : บริษัท  
เอบ ีจำกัด 

1.นันดิยา ครโสภา 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

4 การปรับปรุงการจัดวางสินค้าเครือ่ง
เรือนแบบถอดประกอบในพ้ืนท่ีขาย
บริการตนเอง กรณีศึกษา : บริษัท 
อิกาโน่ (ประเทศไทย) จำกัด  

1.มนตรี สะอาด 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

5 การศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทาน
เตยหอม ในตำบลคลองสาม อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

1.กาญจนา คลังชำนาญ 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

6 การสร้างโปรแกรมสินค้าคงคลังเพือ่
ลดความผิดพลาดกรณีศึกษา : ร้าน
ชุดชั้นในแฟช่ันราคาถูก Lucky Bra 
DaDa ขายปลีก-ส่ง 

1.อรรถนพ  
วิวัฒน์สุขสันต ์
2.นิศากร มะลิวัลย ์

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

      



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

7 การออกแบบบรรจภุัณฑ์ชาใบเตย
โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลง
หน้าท่ีเชิงคุณภาพ 

1.วิจิตรา เย็นใจ 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
3.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

8 การปรับปรุงการทํางานเพื่อลด
ความผิดพลาดในการสงสินคาใหกับ
ลูกค้ากรณีศึกษา บริษัท ABC จํากัด 

1.ฐิติพร ไชยโย 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์

ระดับชาต ิ 28 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
จังหวดัปทุมธานี 

9 พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัด
ปทุมธาน ี  

1. เสาวคลธ์ ศรีสุข 
2. รัชชานนท์ พยัคมาก 
3. รัตนา  สีด ี

ระดับชาต ิ 15-16 ธ.ค. 63 มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 

10 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดย 
สารประจำทางปรับอากาศ สถานี
ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรม
ราชชนนี) กรณีศึกษา : เส้นทาง 
เดินรถภาคใต ้

1.ธัญชนก วรดิษฐ์ 
2.ปิยเรศ งามโฉม 
3.ธีร์ธนิกษ ์ศิริโวหาร 

 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้
บริการสั่งอาหารแบบเดลเิวอรี่ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตปทุมธาน ี

1.พัชรินทร์ มะแส 
2.ศิริลักษณ์ ไชยวงค ์
3.มนสิชา อนุกูล 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

12 การพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลเพื่อการ 
ตลาดบนเฟสบุ้ค แฟนเพจไข่เค็ม 
บ้านอินอนุสรณ ์
 

1.เจนจิรา พงษ์สุภาพ 
2.กมลวรรณ คงพิรณุ 
3.บุษกร โกเกต ุ
4.จิระวัฒน ์คชวิเชียร 
5.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี

13 การพัฒนาเฟสบุ๊คแฟนเพจไข่เคม็
บ้านอินอนุสรณ ์
 

1.สุธาวัลย์ จะเฮิง 
2.รุ่งนภา ชำนิสาร 
3.ชุติกาญจน ์สมบูรณ์ด ี
4.อัจฉราพรรณ วารีรักษณ ์
5.อาทิมา แป้นธัญญานนท์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
เทพสตรี จังหวัดลพบุร ี
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14 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่มีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยววัด
อรุณราชวรารามวรมหาวิหาร 
กรุงเทพมหานคร 

1.กนิฏฐิชุมน กำปนาท 
2.วิธวัฒน์ ทับลา 
3.วราภรณ์ เม้าราษ ี
4.เกษรา มากโทก 
5.พงษ์พิพัฒน ์เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ อำเภอทุ่งสง 
จังหวันครศรีธรรมราช 

15 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมี
ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเกาะเกรด็ จังหวัดนนทบุร ี

1.วรรณพร ไกรยะบุตร 
2.สุพัตรา เผือกด ี
3.นฤมล ทองด้วง 
4.โภคิน รูปมะเลา 
5.พงษพ์ิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

16 การศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยววัดไชยวัฒนา
ราม ตำบลบ้านป้อม อำเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ฐิติมา แก้วไชโย 
2.ทุ้ยเฟือง ซวนเหงียน 
3.นิธิพงศ์ วงค์ชัยวัฒนะ 
4.พลอยแก้ว ทิพย์สังวาล 
5.อรวรรณ ใจแสน 
6.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
สกลนคร 

 17 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมี
ต่อแนวทางการฟื้นฟูตลาดนำ้ 
อโยธยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ศรัญญา สิทธิกุล 
2.อุมาพร ทัพพะรังส ี
3.ณัฐศรา พิชิยธิตินันทน ์
4.พงษ์พิพัฒน ์เสน่ห์ดี 

 

- บทความวิจัย วารสารสริินธรปริทัศน์ 
ปีท่ี 21 ฉบับที ่2 
กรกฎาคม – ธันวาคม 
2563 
 

18 การปรับปรุงการทำงานโดยใช้
แนวคิดไคเซ็น โดยศึกษาการลด
ระยะเวลาการดึงเสื้อผ้าดิบใส่หุ่น 
กรณีศึกษา : โรงงาน ABC  

1.พรไพลิน เขียวน้ำชุ่ม 
2.นิศากร มะลิวัลย ์
 

 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 
เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

19 การปรับปรุงการจ่ายสินค้าเพื่อลด 
ความผิดพลาด กรณีศึกษา : บริษัท 
BEM จำกัด 

1.ประทุมทิพย์ โททุมพล 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 
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20 การจัดเส้นทางการขนส่งเลนส์
แว่นตาเพื่อการลดต้นทุนโดยการ
ปรับเปลีย่นยานพาหนะและการจดั
เส้นทางโดยใช้ทฤษฎีของ VRP 
กรณีศึกษา: บริษัท แว่นตา จำกัด 

1.จิตติพงษ ์ศรแผลง 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 

21 การปรับปรุงเวลาการขนส่งเพื่อลด 
ปัญหา DOT(DELIVER ON TIME) 
ไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 
กรณีศึกษา บริษัท ลินฟ้อกซ์ ทราน
สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด 

1.กมลรตัน์ พุ่มผกา 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 

22 การลดของเสียจากกระบวนการผลิต 
กรณีศึกษา: บจก.อาร์วี คอนเน็กซ ์

1.จิราพรรณ ยอดโต 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยันอร์ท 
กรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
(ออนไลน์) 

23 ปัจจัยการดำเนินชีวิตที่มผีลต่อ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชั่นของร้าน 7-eleven 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.รัศมี อุ่นอ่อน 
2.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน ์
3.ธันยธร ติณภพ 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

24 การสื่อสารทางการตลาดที่ส่งผลตอ่ 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านวัต
สันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.ญาณิศา กาลสุวรรณ ์
2.รินลณี เปลี่ยนศร ี
3.ศรินธร ไชยรตัน ์
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

25 การลดระยะเวลาในการค้นหาแบบ 
ไดคัท กรณีศึกษา บริษัท กุนธัต 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1.ทิวารัตน์ ลิ้มเกียรติ
สถาพร 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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26 การตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของ 
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.นิติกาญจน์ ศักดิ์คะทัศน ์
2.อัญชลี เยาวราช 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

27 การลดปัญหาสินค้าขาดมือด้วย 
เทคนิคการวางแผนการพยากรณ์ 
กรณีศึกษา : คลังยาและเวชภณัฑ์
โรงพยาบาลเซนตเ์มรี ่

1.เกวลี เกื้อด้วง 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

28 ความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อ 
คุณภาพการให้บริการของบริษัทพี
แคท คาร์โก้ จำกัด 

1.เมธาวี แก่นงาม 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

29 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บวัสดุ
ช้ินส่วนตู้เย็นเพื่อลดระยะเวลาใน
การหยิบจ่าย กรณศีึกษา บริษัท  
โตชิบา คอนซูมเมอร์โปรดัคส์ 
(ประเทศไทยจำกัด) 

1.สุวประวัติ ประพันธ์ศลิป ์
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

30 การเพิ่มระบบการจัดการคลังสินคา้ 
สำหรับคลังวัสดุก่อสรา้ง : 
กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วน เอส.พี. 
เอ็นจีเนียริ่ง 2015 

1.จรินทรา สายนต ์
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

31 แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าอยู่
ผิดตำแหน่งช้ันวางสินค้า 
กรณีศึกษา บริษัท XO-L 

1.พิณทุศร นามมาลา 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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32 การลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ทำงานตั๋วผ่อนผันนำเข้าผลิตภัณฑ์
สุขภาพ FDA ภายในบริษัท 
กรณีศึกษาบริษัท Fedex (Thailand) 

1.ยุทธพงษ ์จ่ากุญชร 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

33 การศึกษามาตรฐานความปลอดภยั 
ภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา : 
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด 

1.ประเสริฐ สิงหนาท 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

34 การประยุกต์ใช้หลักการควบคุมดว้ย 
การมองเห็น เพื่อลดปัญหาพสัดสุญู
หายภายในคลังสินค้า กรณี :บริษัท 
เอริน ทรานสปอร์ต จำกดั 

1.อดุลย์วิทย์ ธูปบูชา 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

35 การหาแนวทางการลดข้อผดิพลาด 
การส่งสินคา้ กรณศีึกษา: บริษัท ยู
เซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกดั 

1.ธนัชชา แก้วมณี 
2.กิตินันธ์ มากปรางค ์
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

36 การแนบเอกสารสเปคสินค้าที ่
ต้องการกับใบขอซื้อเพื่อลดการ
สั่งซื้อไมต่รงกับความต้องการ 
กรณีศึกษา : บริษัท โซลาร์ ด ีคอร์
ปอเรชัน จำกัด 

1.ณัฐสิทธิ ์กสิกร 
2.นิศากร มะลิวัลย ์
 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

37 การลดระยะเวลาในการจดัเตรียม 
สินค้า โดยการพัฒนาใบ Picking 
List ให้สามารถแสดงตำแหน่งของ
สินค้าได้โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel กรณีศึกษา : 
บริษัท โซลาร์ ด ีคอร์ปอเรชัน 
จำกัด 

1.เริงชัย แก้วโศก 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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38 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของแผนกเอกสารขาเข้าหมวดงาน 
Amendment กรณีศึกษาบริษัท 
เฟดเดอรัล เอ็กซเ์พรส (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

1.ชัยวัฒน์ วงษ์ชัยยะ  
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

39 การประยุกต์ใช้สายธารแห่งคุณค่า 
เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการ
ผลิตของโรงงานผลิตยางรถยนต์ 

1.จิรวรรณ  
กิตติวิริยาภรณ ์
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

40 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บอุปกรณ์
เพื่อลดระยะเวลาในการค้นหา 
กรณีศึกษา : บริษัท ABC (ประเทศ
ไทย) จำกัด 

1.วันชัย ด้วงน้อย 
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

41 การลดระยะเวลาการหยิบพัสดุ  
โดยใช้หลักทฤษฎี ECRS 
กรณีศึกษา บริษัท เบสท ์โลจิสติกส์ 
เทคโนโลยี ไทยแลนด ์

1.นรวิชญ์ พูลเต่า 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

42 การลดระยะเวลาในการวางแผนจดั 
สินค้าในตู้คอนเทนเนอร์ กรณีศึกษา 
บริษัท ซีทีไอ โลจสิติกส์ จำกัด 

1.นุสบา กล่อมพระนาง 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

43 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของแผนกขนส่งฝ่ายเอกสารสินค้า
ขาเข้าโดยใช้แนวคิดไคเซ็น 
กรณีศึกษา บริษัท Yusen 
Logistics (Thailand) 

1.ฐิตินันท์ โสภาศร ี
2.นิศากร มะลิวัลย ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการตลาดนัดกลางคืน  
ในจังหวัดปทุมธาน ี

1.สุชาวดี หอมสดุ 
2.สกุลวัลย์ ชิดย้อยแสง 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

45 รูปแบบการดำเนินชีวิตของคนใน 
จังหวัดปทุมธานีในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 

1.ไพลิน พานิช 
2.เจนจิรา พิทักษา 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

46 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ 
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าผา่นช่องทางแอพพลิเคชั่น
ระหว่าง shopee และ Lazada 

1.นาตาลี แย้มฤด ี
2.ศิริวรรณ คำด ี
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

47 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ของร้านชาบูอินดี้ สาขานวนคร 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

1.รุ่งอรุณ ภญิโญวยั 
2.จุฬารักษ ์ขันแข็ง 
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

48 พฤติกรรมทีส่่งผลต่อการตัดสินใจ 
ใช้แอพพลิเคชั่นเฟสบุ๊คของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดปทุมธาน ี

1.ราชัน ศิริกุล 
2.ธนินทร์ ไกรกิจราษฎร ์
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

49 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
ไอศครีมของผู้บริโภคในเขตจังหวัด
ปทุมธาน ี

1.สุมิตรา ขาวสามทอง 
2.สายชล สร้อยสุวรรณ 
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

50 คุณลักษณะของนักศึกษาบัญชีที ่
พึงประสงค์ต่อสมรรถนะการ 
ฝึกปฏิบัติงานของสถานประกอบการ 

1.ภัทรีญาภรณ์ โยนลอย 
2.ชิดชนก ทองวิไลไพสิฐ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 
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51 การศึกษาความพร้อมในการปฏิบตัิ 
งานของพนักงานบัญชีในรูปแบบ 
วิถีใหม ่

1.ฉัตรสดุา แป้นเพชร 
2.เจนจิรา โคดม 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

52 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สำนักงานบัญชีโดยการประยุกต์ใช้
กระบวนการคดิเชิงลำดับขั้น (AHP) 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธาน ี

1.พัสตรานุช พัฒนพวง
พันธ ์
2.นฤมล รุ่งเรือง 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

53 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคณุภาพงานสอน 
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน
ประเทศไทย 

1.จันทร์จิรา บุญพิทักษ์ 
2.อรอนงค ์เสนามนตร ี
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

54 ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพกับ 
ความสำเร็จในการทำงานของนัก
บัญชีในเขตพรุงเทพมหานคร 

1.ฉัตรชัย คุ้มกลำ่ 
2.สุพัตรา เฮงเจริญ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ ์

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

55 ความสัมพันธ์ของการบริหาร 
ความเสีย่งกับความสำเร็จในการ
ทำงานของบริษัทจัดนำเที่ยวใน
ประเทศไทยในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) 

1.กาญจนา คำใส 
2.วราภรณ์ ยุวชาต ิ
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ ์
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ออนไลน์) 

56 การวิเคราะห์และวางแผนโครงการ 
บ้านพักอาศัย 3 ช้ันด้วยเทคนิค 
PERT/CPM มาประยุกต์ใช้ 

1.ศิวดล วรรณาเจรญิสุข 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย ์
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัหอการ 
ค้าไทย (ออนไลน์) 

57 การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของแผนธุรการ กรณีศึกษา บริษัท 
เอบีซ ีจำกัด 

1.สมพร โกสุมภ ์
2.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัหอการ 
ค้าไทย (ออนไลน์) 
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58 การปรับปรุงกระบวนการรับเข้า-
เบิกจ่ายสินค้า เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพ
ของคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
ยูพีเอส เอสซีเอส เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จำกัด 

1.ธวัชชัย อ่อนขำ 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัหอการ 
ค้าไทย (ออนไลน์) 

59 การลดปัญหาข้อร้องเรียนดา้น
บริการขนส่ง กรณีศึกษา : บริษัท 
CST Transport จำกัด 

1.ชินวัฒน ์รักขลา  
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัหอการ 
ค้าไทย (ออนไลน์) 

60 การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้า
อะไหลย่นต์ กรณีศึกษา บริษัท ABC 
จำกัด 

1.ณฤชา ศรีประยูร 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัหอการค้า
ไทย (ออนไลน์) 

61 การพยากรณ์ยอดขายสินค้าและ 
การวางแผนการจัดส่งสินค้า 
กรณีศึกษา : บริษัทรับขนส่งสินคา้ 
NM 

1.รัตนากร นลิกลาง 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัหอการ 
ค้าไทย (ออนไลน์) 

62 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าชุด 
ของลูกค้า กรณีศึกษา : ร้านเช่าชุด
ไทย Look At Dress 

1.ธนพนธ ์กิ่งสระน้อย 
2.ธนิษฐ์นันท ์จันทร์แย้ม 
 

ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัหอการ 
ค้าไทย (ออนไลน์) 

63 การพัฒนาผลิตภณัฑ์จากข้าวเม่า
แบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ 2 
ตำบลเมืองไผ่อำเภออรญัประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว 

ปริยากร สว่างศร ี ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

64 การจัดการความรู้ทางด้านการ
ตรวจสอบบญัช ี

อภิชาติ การะเวก ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 
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65 แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์และ
ช่องทางการตลาดในชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบทกรณีศึกษาผักสลัดปลอด
สารเคม ี

ศิริพงษ ์ฐานมั่น ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

66 กลยุทธ์การจดัการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเห็ดตับเตา่ 

มนสิชา อนุกูล ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

67 การคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่
เหมาะสมในการสั่งซื้อเมล็ดกาแฟ 
กรณีศึกษา: ร้านเอบีซ ี

วัชรพล วงศ์จันทร์  ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
(ออนไลน์) 

68 รูปแบบธุรกิจและความสามารถการ
ทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศไทย 

วิกรานต์ เผือกมงคล ระดับชาต ิ บทความวิจัย วารสารบริหารธุรกิจ
และการบัญช ี
มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ฉบับท่ี 2  
ปีท่ี 5 (เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม
2564) เลขหน้า 51-76 

69 การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ด้วย Cashless ของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

อัจฉราวรรณ สุขเกิด ระดับชาต ิ บทความวิจัย วารสารวิทยาการ
จัดการปริทัศน์ ฉบับท่ี 
1 ปีท่ี 23 (เดือน
มกราคม-มิถุนายน 
2564) เลขหน้า 125-
136 
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70 การศึกษาความคดิเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อผลติภณัฑ์ชุมชน
ประเภทของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ธันยธร ติณภพ ระดับชาต ิ บทความวิจัย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
(ออนไลน์) 

71 การประเมินศักยภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวชุมชนประมง
เชียงคาน 

พงษ์พิพัฒน ์เสน่ห์ดี ระดับชาต ิ บทความวิจัย มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ (ออนไลน์) 

72 Causal relationship model of 
factors affecting 
competitiveness of community 
enterprise in the central region 

2.Laiad Kajonpai 
1.Pinyapat Nakpibal 
3.Pitchanee Choengkee 
ree  Chaiya 
4.Pornpen Traiphong 

ระดับนานาชาต ิ
 
 

ผลงานวิจัย psychology and 
education Volume 
58 No.1 (2021) 
P.1685-1691 

73 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธาน ี

1.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
2.ละเอียด ขตรภยั 
 

- - วารสารร่มพฤกษ ์ปีท่ี 
39 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-เมษายน 
2564) หน้า 86-102 

 
 

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

5 
บทความ 

1 
 บทความ 

บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน) จำนวน 1 บทความ แยกตามฐานข้อมลู ได้แก ่
1. TCI จำนวน 1 บทความ 2. ISI จำนวน 0 บทความ 3. SJR จำนวน 0 บทความ 4. Scopus จำนวน 0 บทความ 
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ที ่ ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของ

บทความ 
ฐานข้อมูล 

TCI/ISI/SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2564) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนคร้ัง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป 
อ้างอิง 

(1 ต.ค.63-30 
ก.ย. 64) 

1 รูปแบบศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนท่ีส่งผล
ต่อความสำเร็จของ
การดำเนินงาน
วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวโฮมสเตย ์

ประพันธ์พงษ์ 
ชิณพงษ ์

TCI 2 13 เม.ย.
63 

วารสารอัลนูร  
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั 
ฟาฏอนี ปีท่ี 15 
ฉบับท่ี 29 หน้าท่ี 
143-161 

1 1.จิราพร  
เปี้ยสินธ ุ
2.จารุวัจน ์
สองเมือง  
3.มะเสาวดี  
ไสสากา 
4.สุมาลี  
กรดกลางกั้น 
5.อรรถพล 
อดุลยศาสน ์
20 ธ.ค.63 

        
 

2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม 
      2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 

 

- 
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      2.5.2 จำนวน
นวัตกรรมหรือผลงาน
บริการวิชาการทีส่ามารถ
สร้างคณุค่าแก่ผูร้ับบริการ 
ชุมชน และสังคมได้โดย
สามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

2  
ผลงาน 

0 
 ผลงาน 

จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโ้ดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการ 
ไปใช้ประโยชนด์้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 0 ผลงาน 
 

2.6 จำนวนอาจารย์ หรือ
บุคลากรทีไ่ด้รบัรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

2 
รางวัล 

0 
รางวัล 

จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รบัรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 0 รางวัล เป็นผลงานของ
อาจารย์จำนวน 0 คน  
 
 

2.7 จำนวนผลการวิจยัของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
พัฒนาครู 
 

- - - 

 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของท้องถิ่นและประเทศ 
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 
 นิยามศัพท ์

● งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบยีบวิธีการวิจัยทีเ่หมาะสม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดความรู้
เดิม 

● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศลิปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวตักรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงาน
ศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรอืการพัฒนาจากแนวความคดิสร้างสรรคเ์ดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคณุประโยชน์
ที่เป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศลิปะของอาเซยีน งานสร้างสรรคศ์ิลปะ ได้แก่ ทัศนศลิป์ (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสมสถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดรุิยางคศิลป์ นาฏยศลิป์ รวมถึงการแสดง
รูปแบบต่างๆ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

● นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกดิจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ 
1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (product innovation)  
2) นวัตกรรมด้านบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมด้านกระบวนการผลติ (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม(่business model innovation)  
● ผลการดำเนินงานให้นับตามปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยนับรวมงานท่ีอาจารย์กับนักศึกษาทำร่วมกัน 
เกณฑ์การประเมิน 

จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดบัประเทศ X 100 

จำนวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมทั้งหมด 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย  
 นิยามศัพท ์

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 โครงการ 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 โครงการ 
3.คณะครุศาสตร์ 2 โครงการ 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 โครงการ 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 โครงการ 



6.คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 โครงการ 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 โครงการ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 โครงการ 
10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 โครงการ 
 รวม 28 โครงการ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนกัวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท ์

● การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ 
หรือผู้ทรงคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมบีทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● การเผยแพร่ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจยัในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบบัสมบูรณ์ (Full paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยม ี กองบรรณาธิการจดัทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจดัการประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคณุวุฒิที่มีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหนว่ยงานต่างประเทศ อย่างน้อยร้อยละ 25 และต้องมผีู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากต่างประเทศอยา่งน้อย 3 ประเทศ และรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

● สถาบันวิจัยและพัฒนาต้องแยกผลงานนั้นเป็นของคณะหรือของสถาบันวิจัย  
 
 ค่าเป้าหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 ผลงาน  
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 78 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์ 53 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 64 ผลงาน  
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 ผลงาน 
6 คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 23 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 15 ผลงาน  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน 
รวม 355 ผลงาน 



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ี
ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 

นิยามศัพท ์ 
จำนวนบทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 บทความ 
3. คณะครศุาสตร์ 10 บทความ 
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 บทความ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 บทความ 
6. คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 บทความ 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 บทความ  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 7 บทความ 
รวม 77 บทความ 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม 
     2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 
     2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการใช้ประโยชน์

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
 

นิยามศัพท ์
● งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจัยที่นำผลที่ได้

แก้ปัญหาโดยตรง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพื้นฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เป็นต้น  
● สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกแบบให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด 

เป็นสิทธิบัตรพิเศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิท่ีจะผลิตสินค้าจำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
● อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสู่ง



มาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นห้าง ที่
แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ยารักษาโรค วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น   

● ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี ่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ ผลของการบริการวิชาการก่อให้เกิดความพึงพอใจและประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

● ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้ว
มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง 

เป้าหมาย 
   ตัวชี้วัดที่ 2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ท่ีมีการ จดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 ผลงาน 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 ผลงาน 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 ผลงาน 
5. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 ผลงาน  

  รวม 23 ผลงาน 
 

ตัวชี้วัดที ่2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคมได้โดย สามารถนำผลงานบริการวิชาการไป
ใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ผลงาน  
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 ผลงาน 
3. คณะครศุาสตร์ 2 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร์ 2 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 ผลงาน 
   รวม 20 ผลงาน 
 
 



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.6 จำนวนอาจารย์ หรือบุคลากร ที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
นิยามศัพท ์
● งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้น

ที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปอย่างเป็นระบบ  
● งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ  ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่

เหมาะสมตามประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิด
สร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซยีน 
งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและงาน
ออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่ง
ประกอบด้วย บทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ    

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ . กำหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสร้างสรรค์ ที่มีความเป็น
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม โดยมีการนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมิน ท้ังต้องมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมนำเสนอผลงานไม่น้อยกว่า 5 หน่วยงาน 

● ผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพร่ผลงานท่ีเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่อยู่ใน
กลุ่มอาเซียน) 
 

ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รางวัล 
3.คณะครุศาสตร์ 2 รางวัล 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 รางวัล 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 รางวัล 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 รางวัล 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2 รางวัล 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 รางวัล 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 2 รางวัล  
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 รางวัล 
     รวม 20 รางวัล 
 
 



ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
ค่าเป้าหมาย  

  1. คณะครุศาสตร์ 70 ผลงาน  
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  70 ผลงาน 
      รวม 140 ผลงาน 
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เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของ
การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

3.2 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

-  
ชุมชน 

1 
ชุมชน 

จำนวน 1 ชุมชน 
1. ช่ือชุมชนเมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ ่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใ้ห้กับ
คนในชุมชนฐานราก ร่วมกับผู้นำและตัวแทนตำบลเมืองไผ่ อำเภออรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยผลการดำเนินงานคือชุมชนไดร้ับความรู้
และการสืบสานประเพณีการจักสาน เนื่องจากในพ้ืนท่ีมีต้นไผ่จำนวนมากซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมขนได้ ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึง
ได้เข้าไปช่วยเสริมและพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน และการคำนวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เกิดอาชีพเสริมและสามารถสร้างรายได้
กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างยั่งยืน  
และอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ 5 ชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบูรณาการ 
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ได้แก ่
1. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2. ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
3. ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
4. ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสอื จังหวัดปทุมธาน ี
5. ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลยัโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคมคณุภาพรองรับ
โอกาสและความท้าทายใน
อนาคต 

- - 
 

- 
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3.4 จำนวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาและโรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลการเรียนรู้และ
จิตพิสัยเกณฑ์การพัฒนา
โรงเรียนเครือข่าย 
3.4.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา 

- - 
 
 
 
 
 
 

- 

3.5 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนาจาก
มหาวิทยาลยัมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ 50 ขึ้นไป 

- 
 

- 
●  

- 

3.6 จำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของโรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน ์

- - - 
 

 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที ่3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิม่ขึ้น 

ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท ์
การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั หมายถึง การนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช้ในการบริหาร

สถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมรีะบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีต่อสิ่งกระทบที่เกิดจาก
การเปลีย่นแปลงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการ
ดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ้มกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ได้แก่ คณุธรรมและความรู ้

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผูร้ับผดิชอบในการกำหนดและผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติงาน

จนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลยั 
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผดิพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏบิัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามอีุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอยา่งถูกต้องและมีการประเมินคุม้ทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แกไ้ข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการ

ทรัพยากรและเสริมสรา้งอุปนิสัยทีด่ีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 
ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย์ บุคลากร

หรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัตติาม 
ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความช่ืนชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกยีรตคิุณเป็นท่ียอมรับในการปฏิบัตติามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.2 จำนวนชุมชนทีม่ีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท์  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องค์กรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพื่อแก้ไขปัญหา และ พฒันาชุมชนตนเองไปสู่เปา้หมายอย่าง

ยั่งยืน ชุมชนท้องถิ่นมีจิตสำนึกสาธารณะ รู้เป้าหมาย เช่ือมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสัมพันธ์กับภาคี ใช้แผนการจัดการความรู้ และทุน
ชุมชนแก้ไขปัญหา และพัฒนาตนเองทุกด้านอย่างเป็นระบบ เพื่อการเปลีย่นแปลงเชิงโครงสร้างและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีฐานข้อมูลของพื้นที่บริการ  หมายความถึง ฐานข้อมูลสารสนเทศระดับหมู่บ้านในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ      ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และดา้น
การศึกษาประกอบด้วยข้อมลูทั่วไป สภาพปัญหา ความต้องการศักยภาพชุมชน หรือข้อมูลอื่น ท้ังที่เป็นข้อมูลปฐมภมูิและข้อมูลทตุิยภมูิ โดยจำแนกตามเป้าหมายในการพัฒนาครบ
คลุมครบ 4 ด้าน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ประมวลผล การรายงานและการนำเสนอข้อมูล ท้ังในรูปแบบวิเคราะห์ นำเสนอในเชิงสารสนเทศ 
Info graphics ได้อย่างถูกต้อง เขา้ใจง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 3.7 จำนวนโรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์ 
นิยามศัพท ์
โรงเรียนในท้องถิ่น หมายถึง โรงเรยีนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจงัหวัดสระแก้ว 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

1 
ผลงาน 

0 
 ผลงาน 

ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 0 ผลงาน 
  

4.2 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

- - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
ค่าเป้าหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร  1 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร์    1 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ   1 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร์   1 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแกว้ 1 ผลงาน 
10.งานวิชาการศึกษาท่ัวไป   1 ผลงาน 
11. กองพัฒนานักศึกษา   5 ผลงาน 

รวม 15 ผลงาน  
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
31.25 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 48 คน 
มีคณาจารย์ประจำทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 15 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
เท่ากับร้อยละ 31.25  

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

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
20 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 48 คน มี 
คณาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จำนวน 15 คน มีจำนวนอาจารย์ทีส่ำเรจ็การศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 3 คน เมื่อคำนวณ 
ตามสตูร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ทั้งหมดทีส่ำเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดร้ับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อจำนวนอาจารย์ 
ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ ร้อยละ 20 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
54.17 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอ
ตำแหน่งวิชาการ  ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 48 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 26 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 54.17 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับ
การรับรอง มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 

- - - 
 

5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนบัสนุนที่เข้าสู่
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์การ
ประเมิน 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ  
0 

ปีงบประมาณ 2564 บุคลากรจำนวน 9 คนและผู้นำจำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมิน
หลักสตูรตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ท้ังนี้ มีบุคลากรที่มีคณุสมบัติเข้าเกณฑก์ารประเมินและกำลังดำเนินการขอ 
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงข้ึน จำนวน 2 คน  

5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้าน
บุคลากร 

มากกว่า 
4.51 

เท่ากับ  
4.48   

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรคณะวิทยากร เท่ากับ 4.48 
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5.7 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
0 

 

5.8 ค่าคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ 
(EdPEx) 

-  
คะแนน 

124 
คะแนน 

คณะวิทยาการจัดการเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการทีเ่ป็นเลศิ (EdPEx) ในวันท่ี 23 กันยายน 2564 
มีผลคะแนนการการประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เท่ากับ 124 คะแนน 

5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน
การขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ  
10 

ร้อยละ  
0 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการไม่มีหลักสตูรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register)   

5.10 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน คณุธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
- 

- - 

5.11 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ 
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับที่ 

15 

- - 

5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่า 
อันดับที ่

185  

- - 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
2564 

ผล รายละเอียดผลการดำเนินงาน 

5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  

มากกว่า 
4.51 

ค่าเฉลี่ย
4.48 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยระดับความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
เท่ากับค่าคะแนน 4.48 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.44 โดยคิดเป็นค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.33 โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่
ละประเด็น ดังนี ้ 
1. ด้านการนำองค์กร อยู่ท่ี 4.80 
2. ด้านเพื่อนร่วมงาน อยู่ท่ี 4.30 
3. ด้านการปฏิบตัิงานของผู้บังคับชาโดยตรง อยู่ท่ี 4.53 
4. ด้านการพัฒนาและการเติบโตในอาชีพอยู่ท่ี 4.30 
5. ด้านลักษณะงาน อยู่ท่ี 4.53 
6. ด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน อยู่ท่ี 4.48 
7. ด้านสภาพแวดล้อมอมในการปฏิบัติงาน อยู่ท่ี 4.49 
8. ด้านการได้รับรางวัลและการยอมรับ อยู่ท่ี 4.20 
9. ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบตังิานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร อยู่ท่ี 4.40 
10. ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร อยู่ท่ี 4.64 
11. ด้านการดำรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร อยู่ท่ี 4.60 
ข้อมูล ณ วันที ่1 มิถุนายน 2564 

5.14 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสียที่มตี่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

มากกว่า 
4.00 

- - 

5.15 ส่วนแบ่งการตลาด
ของนักศึกษาท่ีเข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลยัเทียบ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด 

 ร้อยละ
 4 

- - 
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5.16 ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ร้อยละ  
30 

ร้อยละ  
20 

นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยละ  แยกตามคณะดังนี้  
 

คณะ 

จังหวัดปทุมธาน ี
ร้อยละของ
นักศึกษา

ใหม ่

จังหวัดสระแก้ว 
ร้อยละของ
นักศึกษา

ใหม่ 

นักศึกษา
ใหมท่ี่ตอบ
แบสอบถาม 

นักเรียนใน
จังหวัด 

นักศึกษา
ใหมท่ี่ตอบ
แบสอบถาม 

นักเรียน 
ในจังหวัด 

คณะวิทยาการจัดการ 180 32 17.78 180 4 2.22 

รวม       
 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564 
คิดเป็นร้อยละของนักเรยีนในท้องถิ่นที่เข้าเรียน เท่ากับ 20 
หมายเหตุ : จำนวนผูต้อบ 180 คน จากนักศึกษา 213 คน  

5.17 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลยัตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

ร้อยละ  
- 

- - 

5.18 อัตราส่วนกำไรจาก
ผลการดำเนินงาน 
(Operation Profit 
Margin)  

- - - 

5.19 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ของ
งานบริหารทรัพยส์ินและ
รายได ้

- - -      

 
 
 

 
 



 
นิยามศัพท์ตัวชี้วัด 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงคท์ี่ 5.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ท้ังหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 
เกณฑ์การคำนวณ   

 
 

 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบนัที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที ่5.5 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนนุที่เขา้สู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑก์ารประเมิน  
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 

 
 
 
 
 
 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
x 100 

จำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
x 100 จำนวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตำแหน่งทางวิชาการที่ กพอ.กำหนด 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น   
x 100 จำนวนผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 



 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
คำอธิบายตัวชี้วัด 

สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากำลังเพื่อให้งานของสถาบัน บรรลุผลสำเร็จ การดำเนินการ
ของสถาบันเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงานเพื่อให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการทำงาน 

ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากำลัง หมายถึง  
1. ขีดความสามารถและอัตรากำลัง การประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากำลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความ

ต้องการด้านทักษะ สมรรถนะ คุณสมบัติที่ต้องการมีการรับรองและระดับกำลังคนท่ีต้องการ  
2. บุคลากรใหม่  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา ว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ บุคลากรเป็นตัวสะท้อนความให้เห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด 

วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและของผู้เรียน  
3. การทำงานให้บรรลุผล การจดัระบบและบริหารบุคลากร เพื่อ 
• ทำให้งานของสถาบันประสบความสำเร็จ 
• ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่  
• ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนรู้ของผู้เรียน  
• ให้มีผลการดำเนินการที่ดีกว่าความคาดหมาย  

4. การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร มีการพัฒนาการเรียนบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรากำลังท่ีกำลังเปลี่ยนไป โดย
มีวิธีการ 

• การบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของสถาบัน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจำนวน
ของบุคลากร และเพื่อลดผลกระทบหากจำเป็น 

• การเตรียมพร้อมและบริหารช่วงที่มีการเพิ่มของบุคลากร  
• การเตรียมบุคลากรเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสถาบันและระบบหากจำเป็น  

บรรยากาศด้านบุคลากร  
1. สภาพแวดล้อมของที่ทำงาน  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และ          มีความสะดวกในการ

ทำงานของบุคลากร มีตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าว  
2. สิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยให้บริการ สิทธิประโยชน์ และมีนโยบายให้เหมาะสม                    ตามความต้องการของบุคลากร

ที่มีความหลากหลายและความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของบุคลากร บุคลากรได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีสำคัญ 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.9 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 
นิยามศัพท ์
TQR หมายถึง การประเมินคณุภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพรเ่ป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai 



Qualification Register)  
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.13 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
นิยามศัพท ์
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุ่งมั่นของบุคลากรทั้งในด้านจิตใจและสติปญัญา เพื่อให้งานบรรลุพันธกิจและวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัย การสร้าง

ความผูกพันกับบุคลากร เพื่อให้เกดิสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดผลงานท่ีโดดเด่น วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำเพื่อให้เกดิผลการ
ดำเนินการทีโ่ดดเด่น รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทำให้บุคลากรมสีว่นร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม 
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  

1. วัฒนธรรมองค์กร  การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์การที่มลีักษณะการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความผูกพันต่อสถาบัน วัฒนธรรม
องค์การได้ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางความคดิ วัฒนธรรมและวิธีคดิของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออำนาจ (empower) ให้กับบุคลากร  

2. ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพันการกำหนดปัจจัยผลักดันสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินท้ังที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ และตัวช้ีวัดที่ใช้ในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและ

ตัวช้ีวัดเหล่านีม้ีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับแต่ละกลุ่มและประเภทของบบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใช้ตัวช้ีวัดอื่นๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย
และผลิตภาพของบุคลากรเพื่อประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากร 

4. การจัดการผลการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกิดการผลการดำเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกล่าวได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน 
การให้รางวัล การยกย่องชมเชย และสิ่งจูงใจแก่บุคลากร ระบบการจัดการผลการดำเนินงานของบุคลากรผลักดันให้เกิดเรื่องต่อไปนี้ 

● การกล้าเสี่ยงในเรื่องที่น่าลงทุนเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรม  
● การมุ่งเน้นผูเ้รียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และการเรียนของผูเ้รียน  
● การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  
● การพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 

   ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา สนับสนุนความต้องการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความตอ้งการของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้นำแตล่ะคน ระบบนี้ได้พิจารณา
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

● การให้ความสำคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
● สนับสนุนการปรับปรุงผลการดำเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลยัและสรา้งนวัตกรรม 
● สนับสนุนจริยธรรมและการดำเนนิธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม  
● ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลกูค้ากลุ่มอื่น  
● ทำให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่จะลาออกหรือเกษียณอายุ  
● ทำให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้นำความรู้และทักษะใหม่มาใช้ในการทำงาน  

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 
● หาความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการเรียนรู้กับผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรและกับผลลัพธ์ที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 
● ใช้ผลการศึกษาความสัมพันธ์ข้างต้นเพื่อชี้บ่งโอกาสสำหรับการปรับปรุงทั้งในเรื่องความผูกพันของบุคลากรและการให้การพัฒนาและการเรียน รู้แก่บุคลากร 



ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีการจัดการความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุการวางแผน สืบทอดสำหรับตำแหน่งผู้บริหารและผู้นำ 
ตัวชี้วัดที่ 5.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีม่ต่ีอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท ์
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  หมายถึง กลุม่ต่างๆ ท่ีไดร้ับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินการและความสำเร็จของมหาวิทยาลยั ดังน้ี  
1) นายจ้าง 2) บัณฑิต 3) ผู้รับบรกิารวิชาการ 4) นักศึกษา 5) บุคลากร 6) ผู้ปกครอง 7) ศิษย์เก่า 8) ประชาชน  

   ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  
 

ตัวชี้วัดที่  5.16 ร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
นิยามศัพท ์
นักเรียนในท้องถิ่น หมายถึง นักเรยีนที่ศึกษาอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 

 
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.17 ร้อยละที่เพ่ิมขึน้ของรายได้ของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายที่กำหนด 
นิยามศัพท ์
รายได้ หมายถึง รายได้ที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสำนักทรัพยส์ินและรายได้ค่าเทอมของนักศึกษา 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.18 อัตรากำไรจากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท ์
กำไรจากผลการดำเนินงาน แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทำกำไร หลังจากหกัต้นทุนสินค้าและหักค่าใช้จ่ายรวม ผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งดี  
เกณฑ์การคำนวณ 

กำไรจากการผลการดำเนินงาน 
X 100 = อัตราส่วนกำไรจากผลการดำเนินงาน (%) 

ทุนสุทธิ 
 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้  

 เกณฑ์การคำนวณ  
รายได้ –รายจ่ายของสินค้าและบรกิารที่ขาย 

X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI 
ค่าใช้จ่ายของสินค้าบริการที่ขาย 

 

จำนวนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในจ.ปทุมธานีและจ.สระแก้วที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   x 100 

จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 



 
 

 
2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลัย 

ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ 
ผลการดำเนนิงานไตรมาสที่ 4 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 

 

 
 



เป้าประสงคท์ี่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) 
 

1.1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสตูร จัดการ
เรียนรูเ้ชิงผลติภาพ
(Productive 
learning) 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)   
9 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 9  หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
จำนวน 9 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ใน มคอ. 2  

คณะ 
จำนวน
หลักสูตร
ทั้งหมด 

จำนวนหลกัสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้  

เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 9 9 100 
รวม 9 9 100 

     
1.1.2 โครงการ
บริหารจดัการ 
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

- - - 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ   
100 

ร้อยละ  
68.28 

ปีการศึกษา 2563 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 309 และมีรายวิชาที่มผีลงานเชิงประจักษ์จำนวน 211 รายวิชา  
คิดเป็นร้อยละ 68.28  
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วนทุกผลงาน 
1. ช่ือรายวิชาการจัดการประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดนิทรรศการ หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว 
    1.1 ช่ือผลงาน การจัดแสดงผลงานการจำลองการจดัแสดง (EXIHBITION) ด้านการท่องเที่ยวไทย 4 ภาค 
2. ช่ือรายวิชาการจัดการต่างวัฒนธรรม หลักสตูรบรหิารธรุกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
    2.1 ช่ือผลงาน ชวนกัน-ช่วยกัน สร้างความดีเพื่อแผ่นดินไทย ตามรอยเท้าพ่อ 
3. ช่ือรายวิชา การออกแบบและการเลือกทำเลที่ตั้งรา้นค้า หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกจิค้าปลีกสมยัใหม ่
    3.1 ช่ือผลงาน ผังทางเดินร้านค้าปลีก Retail Shop  
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
4. ช่ือรายวิชาการจัดการบรรจภุัณฑ์ หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
    4.1 ช่ือผลงาน การทำสอบ Drop Test  กล่องบรรจุภณัฑ์กันไข่แตก 
5. ช่ือรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 หลักสตูรบณัชีบัณฑติ สาขาวิชาบญัชี 
    5.1 ช่ือผลงานผลติภณัฑ์สินคา้สู่ Start Up 
6. ช่ือรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูรบริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล 
    6.1 ช่ือผลงาน BMC Model for Community Enterprises 
7. ช่ือรายวิชาการวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
    7.1 ช่ือผลงาน ปัจจัยขวัญกำลงัใจและปัจจัยบรรยากาศองค์กรทีส่่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท พัฒนา
อินเตอร์คลู จำกัด 
8. ช่ือรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
    8.1 ช่ือผลงาน ผลการวเิคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเกมส ์
9. ช่ือรายวิชาการจัดนิทรรศการ หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
    9.1 ช่ือผลงาน งานนิทรรศการ 

1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาท่ีจำเป็น
ต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
34.15 

คณะวิทยาการจัดการมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,763 คน จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 386 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 34.15 ได้แก่  
1. ช่ือกิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษาโลจสิติกส์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส์และ 
ซัพพลายเชน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 32 คน เข้าร่วมจำนวน 32 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่
สำคัญสำหรับศตวรรษท่ี 21 
2. ช่ือกิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft office excel ทางการบัญชีอย่างมืออาชีพ สาขาวิชาการบัญชี 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 58 คน เข้าร่วมจำนวน 58 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills) 
3. ช่ือกิจกรรมอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับวิชาชีพมัคคเุทศก์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจำนวน 46 คน 
เข้าร่วมจำนวน 43 คน ทักษะที่ไดร้ับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills)  
4. ช่ือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะวทิยาการจัดการ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 53 คน เข้าร่วมจำนวน 50 
คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 
5. ช่ือกิจกรรมธรรมะรักษา กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน เข้าร่วมจำนวน 40 คน ทักษะที่ได้รับการพฒันาทักษะชีวิตและการทำงาน 
(Life and Career Skills) 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
6. ช่ือกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีที ่1 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 172 คน เข้าร่วมจำนวน 203 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) 
7. ช่ือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน เข้าร่วม
จำนวน 37 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษท่ี 21 
8. ช่ือกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโปรแกรมสำนักงานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุม่เป้าหมาย
จำนวน 28 คน เข้าร่วมจำนวน 28 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and 
Technology Skills) 
9. ช่ือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางบัญชสีู่นักบัญชียุคดจิิทัล กลุม่เป้าหมายจำนวน 59 คน เข้าร่วมจำนวน 
59 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
10. ช่ือกิจกรรมประชาสมัพันธ์หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต กลุ่มเปา้หมายจำนวน 52 คน เข้าร่วมจำนวน 52 คน ทักษะที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) 
*ทักษะที่ได้รับการพัฒนาต้องตรงกับคำนิยามท้ายเล่มแผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัย 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละ  
ของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชนต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ  
14.80 

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อ
จำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำนวน 1,763 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกต ิสารสนเทศปีการศึกษา 2563) เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัตผิ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน 261 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 14.80 
 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 1,763 261 14.80 
รวม 1,763 261 14.80 

1.ช่ือรายวิชา VGE 109 อัตลักษณบ์ัณฑิตวไลยอลงกรณ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 241 คน เข้าร่วมจำนวน 241 คน 
2. โครงการยกดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลยั) กลุ่มเปา้หมาย  
20 คน เข้าร่วมจำนวน 20 คน 

1.2.3.2 จำนวน
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาตาม
กระบวนการ        

- - - 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
วิศวกรสังคม 

1.2.4 โครงการ      
บ่มเพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม ่

ร้อยละ 
 70 

ร้อยละ  
77.78 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 9 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 77.78  
1. ช่ือหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 38 คน วันดำเนินการ 24 ธ.ค.63 ผลการดำเนินการนักศึกษาได้รับ
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจการถ่ายภาพและนักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพเชิงธุรกิจในระดับมืออาชีพ 
2. ช่ือหลักสูตรบริหารธรุกิจบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการธรุกิจค้าปลกีสมัยใหม่ จำนวน 27 คน วนัดำเนินการ 30 เม.ย.64 
ผลการดำเนินการนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจก่ียวกับการใช้เครือ่งมือ Digital Retail สร้างนักขายดิจิตอลออนไลน์ เช่น การใช้ 
FACEBOOK เพื่อขายสินคา้ 
3. มีหลักสตูรที่เข้าร่วมโครงการบม่เพาะให้บณัฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่  
   3.1 ช่ือหลักสูตรนเิทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
   3.2 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการธุรกจิคา้ปลีกสมัยใหม่ 
   3.3 ช่ือหลักสูตรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาการบัญชี  
   3.4 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการทั่วไป 
   3.5 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิส์และซัพพลายเชน 
   3.6 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาธุรกิจดจิิทัล 
   3.7 ช่ือหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ 
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 89 คน  

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูภ้าษาสากล  

1.3.1.1.ร้อยละของ
นักศึกษา ทุกช้ันปีท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
86.58 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล 4 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทกุช้ันปีจำนวน 492 คน เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน 426 คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 86.58 ได้แก ่
1. ช่ือโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ช้ันปีท่ี 2 รหัส 62  
    จำนวนทั้งสิ้น 31 คน เข้าร่วมจำนวน 29 คน วันเดือนปี 15, 22 ก.พ. 2564 และ 1, 8 มี.ค. 2564 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  
1. ช่ือโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ช้ันปีท่ี 2 รหัส 62  
    จำนวนทั้งสิ้น 41 คน เข้าร่วมจำนวน 37 คน วันเดือนป ี29, 30, 31 มี.ค. 2564 และ 1, 2 เม.ย. 2564 
2. ช่ือโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ช้ันปีท่ี 2 รหัส 62  
    จำนวนทั้งสิ้น 189 คน เข้าร่วมจำนวน 160 คน วันเดือนป ี27 – 28 มีนาคม 2564 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
1. ช่ือโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ TOEIC สำหรับนักศึกษา ช้ันปีท่ี 3 รหัส 61 จำนวนทั้งสิ้น 231 คน เข้าร่วมจำนวน 220 
คน วันเดือนป ี29, 30, 31 มี.ค. 2564 และ 1, 2 เม.ย. 2564 

 1.3.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาเข้ารับการ
อบรมภาษาจีนและ
ผ่าน HSK ระดับ 4 

- - - 
 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่าย ใน
รูปแบบประชารัฐ
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวน
เครือข่าย        
ความร่วมมือ 
ภายในประเทศ     
ที่มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

4 
เครือข่าย 

6 
เครือข่าย 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรว่มกันจำนวน 6 เครือข่ายได้แก ่
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันจดัการศึกษาร่วมกันตลอดหลักสูตรและส่งอาจารย์เข้ารว่มสัมมนาอาจารย์กับสถาน
ประกอบการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ บ.ห้างเซ็นทรลั ดิพาทเมนท์สโตร์ จำกัด วันเดือนป ีธ.ค.64 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันจดัโครงการมหกรรมวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก ครั้งท่ี 1 ระหวา่งคณะวิทยาการจัดการกับ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วันเดือนป ี6-8 ก.ย.64 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันส่งนักศึกษาฝึกสหกิจศกึษาสำหรับการจัดการท่องเที่ยว ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ระหว่าง
วันท่ี 16 พ.ย. 2563 จำนวน 2 คน ฝึกงานในตำแหน่ง Tour Operstion และผู้ช่วยมัคคเุทศ ระหวา่งคณะวิทยาการจัดการกับ  
บ.วิทมี ทราเวล จำกดั วันเดือนปี  
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันโครงการความร่วมมือกับกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 19 เปิดหลักสูตรบัญชีบณัฑิต  
ระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับ กองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่ 19  
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมจดัประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรม
และตัวแบบการพัฒนาวิถีใหม่” ระหว่างคณะวิทยาการจดัการกับ มรภ.เทพสตรี วันเดือนป ี15-16 ก.พ.64 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมจดัประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างคณะ
วิทยาการจัดการกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันเดือนป ี29 ก.ค.64  

1.4.2 โครงการสรา้ง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศทีม่ีการ

- - - 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
ดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกช้ันปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

- - - 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
สาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตทุกระดับช้ันท่ี
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะใน
ศตวรรษที่ 21 

- - 
 

- 

1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- - 
 

- 

1.6.1.3 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

- - 
 

- 

 

 
 



 
คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

โครงการ 1.1.1 โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
คำอธิบาย 
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ โดยเน้นให้นักศึกษา ค้นคว้า ลงมือ

ปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองในการใช้เป็นฐานสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพได้ใน
อนาคต พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน
ห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนผู้สอนไม่ได้เจอหน้ากันโดยตรง หรือการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลาย กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเกิดขึ้น
จากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แต่เป้าหมายหลักอยู่ที่การให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้เป็นสำคัญ 
 A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนทั้งในห้องเรียน การเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 B (Blended Learning) ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันกับเพ่ือนและผู้สอน โดยผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
 C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใช้กระบวนการคิดออกแบบ 
 D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือก่อให้เกิดสมรรถนะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต 

เกณฑ์การคำนวณ 
จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

X 100 
จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในคณะ 

 
โครงการ 1.1.2 โครงการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวชี้วัดโครงการ  1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้งบประมาณการดำเนินงานวิชาการ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 

 

จำนวนงบประมาณการดำเนินงานวิชาการที่เบิกใช้ X 100 
จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามการดำเนินงานวิชาการ 



 
โครงการที่ 1.2.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ตัวช้ีวัดโครงการ 1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
เกณฑ์การคำนวณ  

  
 
 

 โครงการ 1.2.2  โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 ตัวชี้วัดโครงการ 1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
 คำอธิบาย 
 กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century Student Outcomes) จะมุ่งเน้นแนวคิด 2 ประการหลักคือ  
ความรู้ในวิชาแกน เนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 

1. ความรู้ในวิชาแกนและเนื้อหาประเด็นที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
                ความรู้ในวิชาแกน ได้แก่ ภาษาแม่และภาษาโลก คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและการปกครอง 
                เนื้อหาประเด็นท่ีสำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อความสำเร็จและมีความสำคัญ ในที่ทำงานและชุมชน ได้แก่ 

    ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) 
    ความรู้เกีย่วกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) 
    ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ด ี(Civic Literacy) 
    ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
    ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) 

2. ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะที่สำคัญ 3 ประการดังนี้ 
1. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life and Career Skills) ในการดำรงชีวิตและในการทำงานนั้นไม่เพียงต้องการ คนที่มีความรู้ ความสามารถในเนื้อหา

ความรู้ หรือทักษะการ คิดเท่านั้น หากแต่ยังต้องการผู้ที่สามารถทำงานในบริบทที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอีกด้วย ทักษะที่จำเป็น ได้แก่ 
  ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ X 100 
จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 



  ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง (Initiative and Self Direction) 
  ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-cultural Skills) 
  การเพ่ิมผลผลิตและความรู้รับผิด (Productivity and Accountability) 
  ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) 
2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ซึ่งใน ศตวรรษท่ี 21 นี้ นับได้ว่ามีความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีมาก ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีทักษะดังต่อไปนี้ คือ 
การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information Literacy) 
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 
การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT (Information, Communications & Technology) Literacy) 

3.ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ได้แก่ 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ซึ่งครอบคลุมไปถึง การคิดแบบสร้างสรรค์ การทำงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อ่ืน และ

การนำความคิด นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) หมายความรวมถึงการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดเชิงระบบ การคิดตัดสินใจ

และการคิดแก้ปัญหา 
การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication and Collaboration) ซ่ึงเน้นการสื่อสารโดยใช้สื่อรูปแบบ ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ ชัดเจน และการทำงาน

ร่วมกับผู้อ่ืน อย่างมีประสิทธิภาพ (วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ์, 2554) 
เกณฑ์การคำนวณ 
นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 
 
 
 



 
โครงการที่ 1.2.3  โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อจำนวน

นักศึกษาทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.3.2 จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของวิศวกรสังคม 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้                          
จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน X 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 
โครงการที่ 1.2.4 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.2.4.1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
เกณฑ์การคำนวณ 

 
 
 
โครงการที่ 1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาสากล 

ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาจีนและผ่าน HSK ระดับ 4 

 คำอธิบาย 
 ทดสอบความสามารถ CEFR หมายถึง  กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 

ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK หมายถึง การวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง จัดโดยสำนักงานดูแลการสอนภาษาจีนเป็นภาษาท่ี
สองของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาหลักที่มีการจัดสอบในประเทศไทย คือ การวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน  ระดับต้น 
ระดับกลาง และระดับสูง  

 

จำนวนหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
x 100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 



 
เกณฑ์การคำนวณ 
1.3.1.1 ร้อยละของนักศึกษาทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  

 
 

 
1.3.1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมภาษาจีนและผ่าน HSK ระดับ 4 
เกณฑ์การคำนวณ  

 
 
 

โครงการที่ 1.5.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษาครูทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 
X 100 

จำนวนนักศึกษาครูทั้งหมด 
 

 
  

จำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
x 100 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษา 
x 100 

จำนวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 



เป้าประสงคท์ี่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจยั 

2.1.1.1จำนวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อป ี

1.3 
ล้านบาท 

1,461,100
บาท 

คณะวิทยาการจัดการมีจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1,422,900 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 
(ไตรมาสที่ 1 = 1,083,000 , ไตรมาสที่ 2 = - , ไตรมาสที่ 3 = - , ไตรมาสที่ 4 = 378,100) 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนเรื่อง จำนวนเงิน หมายเหตุ 
1 คณะวิทยาการจัดการ 4 1,461,100 - 

รวม 4 1,461,100 - 
1. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ งบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 300,000 บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
งบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 400,000.บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านแผนแม่บทการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
บ้านคลองบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  
จำนวน 383,000 บาท 
4. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับเกษตรกรด้วยระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน 
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (แผนงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น)  
จำนวน 339,900 บาท 
5. ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สู่ตลาดสีเขียวของชุมชน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จุงหวัดปทุมธานี งบประมาณจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (แผนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น) จำนวน 38,200 บาท 

 2.1.1.2 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ การร่วมทุน
และผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
 
 

1 
เครือข่าย 

0 
เครือข่าย 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ การร่วมทุนและผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ำนวน 0 เครือข่าย แยกตามคณะได้แก ่
ที ่ คณะ/หน่วยงาน จำนวนเครือข่าย ผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
1 คณะวิทยาการจัดการ - - - 

รวม - - - 
 
 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
  

ที ่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค ์ ชื่อหน่วยงานที่ร่วมทุน 
- - - 
    

 2.1.1.3 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ขอรับทุน
สนับสนุนการวิจัย 
 
 
 
 

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ  
16.67 

วิทยาการจัดการมีจำนวนอาจารยท์ั้งหมด จำนวน 48 คน  มอีาจารย์ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน 8
คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ที ่ ชื่ออาจารย์ ชื่องานวิจัย จำนวนเงิน(บาท) 
1 รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรแอนเิมชัน

และวิชวลเอฟเฟคของมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

300,000 

2 ดร.วรรีัตน์  สมัพัทธ์พงศ์ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลยั 
สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

400,000 

3 1. ดร.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม 
2. อ.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
3. อ.ปริยากร สว่างศร ี
4. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านแผน
แม่บทการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านคลองบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว 
อำเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธานี  

383,000 

4 ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ นาคภิบาล  การยกระดับเกษตรกรด้วยระบบการรับรองเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของ
ชุมชน ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธาน ี

339,900  

5 1.ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ 
2.ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 
3.ผศ.ดร.ธันยธร ตณิภพ 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมสี่วนร่วม (PGS)  
สู่ตลาดสีเขียวของชุมชนตำบลหนา้ไม้ อำเภอ 
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

38,200 

     
 
 

    



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย   
และงานสร้างสรรค์      
เพื่อเสรมิสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   

 
 

 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลติ 
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ร้างองค์
ความรู้ใหม่ท่ีตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่น
หรือสรา้งสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
18.75 

 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน 48 คน มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  
แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์  
งานวิจัย  
1. ช่ือผลงานช่ือ การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่ือผู้จัดทำ 1.ผศ.ภิญญาพัชญ์  
นาคภิบาล 2. ผศ.ละเอียด ขจรภัย ปีท่ีทำผลงาน มกราคม-เมษายน 2564 
2. ชื่อผลงานชื่อ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านแผนแม่บทการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลอง
บางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ช่ือผู้จัดทำ 1. ดร.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม 2. อ.วัชรพล วงศ์จันทร์ 
3. อ.ปริยากร สว่างศรี 4. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล ปีท่ีทำผลงาน 2564 
3. ชื่อผลงานชื่อ การยกระดับเกษตรกรด้วยระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน ตำบลบึง
ชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ช่ือผู้จัดทำ ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล ปีท่ีทำผลงาน 2564 
4. ช่ือผลงานช่ือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สู่ตลาดสีเขียวของชุมชนตำบลหนา้ไม ้อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธาน ีช่ือผู้จัดทำ 1.ผศ.วิภาวด ีทูปิยะ 2.ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบา 3.ผศ.ดร.ธันยธร ตณิภพ 
งานนวัตกรรม 
1. ชื่อผลงานชื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่ม
เกสรกร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่ือผู้จัดทำ อ.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ ปีท่ีทำผลงาน 2564 
2. ช่ือผลงานช่ือ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่ือผู้จัดทำ อ.ถิรนันท์  
ทิวาราตรีวิทย์ ปีท่ีทำผลงาน 2564 
3. ชื่อผลงานชื่อ การจัดการความรู้ของชุมชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ชื่อผู้จัดทำ ผศ.ชวาลา ละวาทิน ปีที่ทำผลงาน.
มกราคม-มีนาคม 2564 
4. ช่ือผลงานช่ือ การพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากข้าวเม่าแบบมีสว่นร่วมของชุมชนส่วนร่วมของชุมขนหมู่ 2 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ช่ือผู้จัดทำ 1.อ.ปริยากร สว่างศรี 2.อ.วัชรพล วงศ์จันทร์ 3.ผศ.ดร.ธันยธร ติณภพ ปีท่ีทำผลงาน. มีนาคม 2564 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียน

2.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมี

- - 
 

- 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

1  
ครั้ง 

2 
ครั้ง 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 2 ครั้ง 
1. ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ 
(New Normal) ร่วมกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ วันเดือนปีที่จัด 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี  
2. ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันเดือนปีที่จัด 29 ก.ค.64 สถานที่ คณะวิทยาการ
จัดการกับ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

2.3.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริม เพื่อผลิตผล
งานวิจัย ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู
เพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือ
นำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
ผลิตหรือพัฒนาคร ู

- - - 

 
 
 
 



คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น  
โครงการที่ 2.2.1. โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   
ตัวชี้วัดโครงการ 2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่           
ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น x 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
โครงการที่ 2.2.2 โครงการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
คำอธิบาย 
งานวิจัยเชิงประยุกต์ หมายถึง  ผลงานวิจัยที่มุ่งเสาะแสวงหาความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้หรือวิทยาการต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหรือเป็นการวิจยัที่

นำผลที่ได้ไปแก้ปัญหาโดยตรงนั่นเอง การวิจัยประเภทนี้อาจนำผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยต่อแล้วทดลองใช้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียน
การสอน เป็นต้น  

การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (Research, Development & Innovation : R&D&I)หมายถึง การวิจัย พัฒนา นวัตกรรมจากวิสาหกิจชุมชน / วิสาหกิจขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา หรือหน่วยงานในสถานศึกษาที่ มีบทบาทด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน  

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีระบบกลไกลสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ 
ระดับ 2 มีแผนและกำหนดเป้าหมายจำนวนผลงานที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองสิทธิ์ 
ระดับ 3 มีการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  
ระดับ 4 รายงานผลการดำเนินการตามแผน เสนอต่อคณะกรรมการของหน่วยงาน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ 5 นำผลการดำเนินตามระดับ 4 นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงผล การดำเนินการ 
โครงการการที่ 2.2.3 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย 



ตัวช้ีวัดโครงการที่ 2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ 
 คำอธิบาย 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ  25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ  25  และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขานั้นด้วย และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

โครงการที่ 2.3.1 โครงการพัฒนาการผลิตผลการวิจัยของอาจารย์ท่ีด้านการผลิตหรือพัฒนาครู 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์และครูโรงเรียนสาธิตที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู 
เกณฑ์การคำนวณ 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัยด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพ่ือให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตพัฒนาครู x 100 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงคท์ี่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยูไ่ด้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จำนวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วท่ีมี
ฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2 
หมู่บ้าน 

 

6  
หมู่บ้าน 

 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 6 หมู่บ้าน พื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย จังหวัดสระแก้ว   
ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 หมู่บ้าน มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 5 หมู่บ้าน    
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 หมู่บ้าน มีฐานข้อมูลตำบลในการคดัเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 หมู่บ้าน    
แยกตามหน่วยงานดังนี ้ 

หน่วยงาน 

จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัดสระแก้ว 

แผน ผล 
ที่มีฐานข้อมลู

ตำบล 
แผน ผล 

ที่มี
ฐานข้อมูล

ตำบล 
1. คณะวิทยาการจัดการ               5 5 5 1 1 1 

รวม 5 5 5 1 1 1 
ผลการดำเนินการ 
1. จังหวัดปทุมธาน ี

ลำดับที ่ ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตำบล อำเภอ 

รายละเอียดการลงพื้นที่
ดำเนินการ 

รายละเอียดข้อมูลตำบลทีส่ำคัญเพื่อใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธาน ี

2 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธาน ี

3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ี

1.อบรมการพัฒนาเยาวชนใน
การเรยีนรู้ทักษะชีวิตและอาชีพ 
วันท่ี 7-8 กันยายน 2564  
2.อบรมการใช้เทคโนโลยเีพื่อ
การดำรงชีวิต วันท่ี 21-22 
กันยายน 2564 

ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธาน ี



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
3.อบรมการทำสมุนไพรสำหรับ
เด็ก วันท่ี 27-28 กันยายน 2564 

4 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

ลงพื้นที่เพ่ือดำเนินกิจกรรม ดังนี้  
1.อบรมด้านการวางแผนและ
การออกแบบแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ วันท่ี 14-
15 กันยายน 2564 

ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

5 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธาน ี

อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จงัหวัด
ปทุมธาน ี

2. จังหวัดสระแก้ว 
ลำดับที ่ ช่ือหมู่บ้าน/ชุมชน 

ตำบล อำเภอ 
รายละเอียดการลงพื้นที่

ดำเนินการ 
รายละเอียดข้อมูลตำบลทีส่ำคัญเพื่อใช้ใน

การพัฒนาท้องถิ่น 
1 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญ

ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
ลงพื้นที่เพื่อสำรวจชุมชนและ
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน
แผนปฏิบัติการโครงการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
ร่วมกับผู้นำและตัวแทนตำบล
เมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว และสำรวจ 
ข้อมูลตามแผนการประชุม 
เชิงปฏิบัติการที่วางไว้ พร้อมสรุป 
ผลการสำรวจข้อมูลครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 กับตัวแทนของชุมชน  
ลงพื้นทีเ่พื่อสร้างกระบวนการ
กลุ่มอาชีพ และอบรม 

ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว  



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
เชิงปฏิบัติการเกีย่วกับความรู้
พื้นฐานการเตรียมวัตถดุิบทำ
ต้นแบบ วันท่ี 18-20 พฤษภาคม 
2564  
อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน และ
การคำนวณต้นทุนผลิตภณัฑ์ 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 และ 
วันท่ี 1-2 มิถุนายน 2564 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ย. 2564  
3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ  
5 

ระดับ  
4 
 

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษา 
และแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ท่ีระดับ 4   
ระดับ 1 - ระดับ 2 มีการดำเนินกจิกรรมร่วมกัน (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหวา่ง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงาน
ท้องถิ่นของพื้นที่ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกัน
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนตำบลโดยยึดหลักงาน 16 
เป้าหมาย ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ระดับ 3 - ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดบัร้อยละ 51-100 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2564 ความสำเร็จในการดำเนินโครงการอยู่ในระดับร้อยละ 100  
ผลการดำเนินโครงการยกระดับพฒันาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนสามารถคำนวณต้นทุนการผลิต และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จักสานได้ และสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายใน
รูปแบบออนไลนไ์ด้ ส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมรีายได้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการต่อยอดผลิตภณัฑ์ได้ 

     



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

- - 
 

- 

3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- - 
 

- 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- - 
 

- 

3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

3.2.2.1 ร้อยละ   
ของการดำเนินงาน
โครงการที่บรรลุของ
วัตถุประสงค์ตาม
โครงการ     
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

- - 
 

- 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
3.3.1 โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

3.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ การ
พัฒนาโรงเรียนสาธิต
ให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

- - 
 

- 

 

คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธแ์ละถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการที่ 3.1.1 โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้

อย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดโครงการที่ 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน

ศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมบูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนและมีการจัดการบรรยายสาธารณะ 

(Public Lecture) 
 
 
 



โครงการที่ 3.1.2 โครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีการลงพ้ืนที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปมีการลงพ้ืนที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

เกณฑ์การคำนวณ  
จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

X 100 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 
โครงการที่ 3.2.1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เกณฑ์การคำนวณ  
จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาหรือเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง X 100 
จำนวนบุคลากรและจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
โครงการที่ 3.2.2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
ตัวช้ีวัดที่ 3.2.2.1 ร้อยละของการดำเนินโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ X 100 

จำนวนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทั้งหมด 
 
 
 
 

 



โครงการที่ 3.3.1 โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศนูย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น  
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90 
ระดับ 4 โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดำเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครูต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 
ระดับ 5 โรงเรียนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เป้าประสงคท์ี่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
4.1.1 โครงการ
บริหารจดัการงาน
ส่งเสริมศาสนา ทำนุ
บำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับผลการ
ดำเนินงานตามระบบ
กลไกศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

ระดับ  
5 

ระดับ  
4 
 

ระดับผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อยู่ท่ีระดับ 4 
ระดับ 1 มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (อธิบายรายละเอียดการ
ดำเนินการ) 
คณะวิทยาการจัดการมีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวตัิศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรง
รักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจดุเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 
ระดับ 2 จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งช้ีวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มีการจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และกำหนดตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว ้
ระดับ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งช้ี
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มีการกำกับตดิตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และประเมินความสำเร็จของตัวบ่งช้ีความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนศลิปวัฒนธรรมคณะวิทยาการจัดการ 
ระดับ 4 จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตาม 
อัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรีย 
ทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มีการดำเนินโครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศลิปะและวัฒนธรรมกับวิชาชีพมัคคุเทศก์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยสมัยทวารวดีและสมัยลพบุรีโดยเรียนรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ประกอบด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตลุพบุรี ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด และพระ
นารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุร ีส่งเสรมิให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏบิัติในสถานท่ีจรงิ และไดเ้รียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต ดำเนินกิจกรรม วันท่ี 21 
ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดลพบุรี  

     



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) 
4.2.1 โครงการ  
สร้างเครือข่าย    
หรือจัดกิจกรรม     
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

- - - 

4.3.1. โครงการ
บริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

- - - 

 
 

คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมคีุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดตี่อสังคมโดยรวมรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

โครงการที่ 4.1.1 โครงการบริหารจัดการงานส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1.1 ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนำไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทำให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
 
 



เกณฑ์การประเมิน  
ระดับ 1 มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนา

ต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 2 จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ

ดำเนินการได้ตามแผน 
ระดับ 3 กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ระดับ 4 จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือให้

ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
ระดับ 5 มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากที่เข้มแข็งใน

สังคมท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 
  

โครงการที่ 4.3.1 โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัดที่ 4.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

  



เป้าประสงคท์ี่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

คณะวิทยาการจัดการมรีะดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ท่ีระดบั 5 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)  
คณะวิทยาการจัดการมีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนการ
ดำเนินงานและกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้ประชุมร่ วมกันในการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะ
วิทยาการจัดการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังและแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการได้พัฒนาตนเองในองค์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมถึงการทำผลงานวิชาการและงานวิจัย ส่วนสายสนับสนุน
ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองในด้านทักษะการปฏิบัติงานร่วมถึงการสนับสนุนให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ เข้ารับการประเมินและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นไว้ในแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และเสนอ
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ในการประชุม ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 30 กันยายน 
2563 
ระดับ 2-3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50-100 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
โครงการตามแผนมี 7 โครงการ มกีารดำเนินโครงการแล้ว 3 โครงการคิดเป็นร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน 
ร้อยละ 42.86 ได้แก่ 1. โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์และนักวิจัยคณะวิทยาการจดัการ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 2.โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ “อบรมใหบุ้คลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสูต่ำแหน่งที่สูงข้ึน” ณ ห้องประชุม
คณะวิทยาการจัดการ MS213 ระหว่างวันท่ี 29 – 30 ตุลาคม 2563 3.โครงการอิ่มสุข Full Of Happened วันท่ี 8 เมษายน 2564 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบคุลากร (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
มกีารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 6/2564 วันท่ี 16 กันยายน 2564 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรบัปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบคุลากร (อธิบายรายละเอยีดการดำเนินการ) 
ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2564 วันท่ี 16 กันยายน 2564 
ได้รับขอเสนอแนะจากท่ีประชุม และนำมาปรับปรับเพี่อจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ต่อไป 

     



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

5.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการของการ
พัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

- 
 

- - 

5.2.2 โครงการพัฒนา
และแก้ไขกฎหมาย  
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีได้รับ     
การพัฒนา แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

- - -                                         

5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

คณะวิทยาการจัดการมรีะดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ท่ีระดบั 5 
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจดัการความรู้  
คณะวิทยาการจัดการ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจดัการ เลขท่ี 106/2563 ลงวันท่ี 2 กันยายน 
2563 ประกอบด้วย อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาการจัดการทำหน้าที่กำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของ 
การจัดการความรู้ โดยกำหนดประเด็นความรู้ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านงานวิจัยไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ ด้านการ
ผลิตบัณฑติ และด้านงานวิจัย ดังนี้  
1. ด้านการผลิตบณัฑิต ได้แก่ ประเด็นความรู้ เรื่อง การสรา้งผู้ประกอบการ Start Up  
2. ด้านงานวิจัย ได้แก่ ประเด็นความรู้ เรื่อง การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ  
พร้อมท้ังรายงานแผนการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการบรหิารคณะวิทยาการจดัการ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 ลงวันท่ี 30 
กันยายน 2563 ท่ีประชุมเห็นชอบ อนุมัติแผนการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจดัการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ จัดใหม้ีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดไว้ ในด้านการผลติบัณฑติ ประเด็น
ความรู้ เรื่อง การสร้างผู้ประกอบการ Start Up อาจารย์ภารดี  นึกชอบ หลักสูตรบญัชีบัณฑิต เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ ด้านงานวิจัย 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
ประเด็นความรู้ เรื่อง การตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา หลักสตูร
เศรษฐศาสตรบณัฑติ เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 
ระดับ 2 และ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  
เมื่อวันพุธท่ี 31 มีนาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ ไดจ้ัดทำโครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งเรยีนรูท้รัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจดัการ “แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับการจัดการ ความรู้
ด้านงานวิจัย และด้านการผลิตบณัฑิต” ได้จัดใหม้ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความรูด้้านงานวิจัยประเด็น
ความรู้ “การตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ” และประเด็นความรู้ “การสร้างผู้ประกอบการ Start Up” ณ ห้องประชุม
คณะวิทยาการจัดการ MS 212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี ด้านงานวิจัยประเด็น
ความรู้ “การตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร. ฉันธะ  จันทะเสนา ด้านการผลิต
บัณฑิตประเด็นความรู้ “การสร้างผู้ประกอบการ Start Up” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ารดี  นึกชอบ โดยมีอาจารย์และ
บุคลากรเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำผลงานวิจัยและการจัดการเรยีนการสอนต่อไป 
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
มีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนการจดัการความรู้และนำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะวทิยาการจัดการ ครั้งที่ 6/2564 
ในวันท่ี 16 กันยายน 2564  
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
หลังจากนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจดัการ ครั้งท่ี 6/2564 ในวันที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีการนำ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมมาทบทวนและปรับปรุงเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณถดัไป 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  

- - - 

5.3.1.2. ระดับ
ความสำเร็จการ 
จัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ 
ดำเนินที่เป็นเลิศ 

- - - 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
(EdPEx) 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การ
บริหารสำนักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ  
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
35.21 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 13,992,200 บาท ตั้งเบิกจำนวน 4,926,681.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.21  
ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 

ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 4,477,504 1,596,713.99 35.66 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 7,275,944 3,244,949.58 44.60 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 76 10,634,072 4,926,681.83 46.33 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 13,992,200 10,565,089.38 75.60 

รวม 13,992,200 10,577,589.38 75.60 
หมายเหตุ : งบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3,383,000 บาท  

5.4.2 โครงการ
สื่อสารองค์กรและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การดำเนินการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

- - - 

5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
โดยมสี่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
 
 
 
 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจดัประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
48.70 

จำนวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 25,000 บาท  
ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 12,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.70 ของแผนการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564  

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 
1 5,000 5,609 100 
2 11,000 12,174 100 
3 17,250 15,509 89.91 
4 25,000 16,054 64.22 

รวม 25,000 16,054 64.22  

     



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว  

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของบริหารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ท่ีระดับ 5 
ระดับที่ 1 มีการจดัทำแผนระดับความสำเร็จของการบรหิารจดัการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
คณะฯ ดำเนินการบริหารจัดการรว่มกับมหาวิทยาลัย โดยมีผูบ้ริหารและบุคลากรเป็นคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสเีขียว  
มีหน้าที่ในการดูแลด้านภูมิทัศน์และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
ด้านการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวและเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในการดำเนินการ ท้ังนี้ได้มสี่วนร่วมในการ
วางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคณะฯ ควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัย โดยมตีัวช้ีวัดความสำเร็จ คือ ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับเอเชีย) ค่าเป้าหมาย : น้อยกว่าอันดับที่ 185  
ระดับที่ 2 -ระดับที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  
คณะฯ กำหนดให้มโีครงการด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขยีว ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 
โครงการ และได้ดำเนินโครงการพฒันาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว “กิจกรรมปรับปรุงระบบนิเวศ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกสูม่หาวิทยาลยัสีเขียว” คิดเป็นร้อยละ 100 ตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยการจดัซื้อพันธุ์ไม้ พืชคลุมดิน ไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อปลูกในพ้ืนท่ีบริเวณรอบคณะฯ และจัดปลูกในกระถาง จัดวางทั้งบริเวณภายนอกและภายในอาคาร รวมทั้งใน
สำนักงานและห้องปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร จดัพื้นท่ีให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบ มีการจัดแยกขยะตาม
ความเหมาะสม เปลีย่นหลอดไฟท่ีชำรุดและเครื่องปรบัอากาศที่มีอายุการใช้งานมานาน เพื่อประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน ซ่อม
บำรุงอาคาร / สถานท่ี เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ปรับปรงุและลดพื้นท่ีเสื่อมโทรมที่อาจจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีไม่
เหมาะสม  
ระดับที่ 4 – ระดับที่ 5 คณะวิทยาการจัดการไมม่ีการจัดทำแผนบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว แตไ่ด้ดำเนินการตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยั ท้ังนี้ มีค่าค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว มากกว่า 3.51 คณะฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี และ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความ
สะดวก มีคา่เฉลีย่เท่ากับ 3.98 

 
 

    
 
 
 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ 
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.51 

ค่าเฉลี่ย  
4.47 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ  
ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ที่ 4.47  

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

มากกว่า
4.51 

เท่ากับ  
3.85  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University อยู่ท่ี 3.85 จำแนกตามด้าน  
1. ด้านท่ี 1 ด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อยู่ท่ี 3.97 
2. ด้านท่ี 2 ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย อยู่ท่ี 3.90  
3. ด้านท่ี 3 ด้านการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบเครือข่าย อยู่ท่ี 3.82 
ข้อมูล ณ วันที ่21 กันยายน 2564  
 

5.7.1 โครงการ
บริหารจดัการรายได้
จากสินทรัพย ์

5.7.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายได้ของ
สินทรัพย์  

- - - 

     



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64) 
5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่กำหนด 

- - - 

5.8.1.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิต ิ

- - - 

 
คำอธิบายตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการที่ 5.1.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

  เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  
 
 
 
 
 
 



โครงการที่ 5.2.1 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
โครงการที่ 5.2.2 โครงการพัฒนาและแก้ไขกฎหมาย  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.2.1 ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนา แก้ไขตามแผน 
X 100 

จำนวนข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทั้งหมด ที่ได้กำหนดให้พัฒนาหรือแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้ 
 

โครงการที่ 5.2.3 โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.2.3.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  



 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

โครงการที่ 5.3.1 โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 มหาวิทยาลัยมีการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน โดยมีการดำเนินการตั้งแต่การควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2 กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ระดับ 3 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา 

ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบ  

ระดับ 5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) นำเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.3.1.2 ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdEPx) 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

 
โครงการที่ 5.4.1 โครงการประสิทธิผลการบริหารสำนักงาน  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่กำหนด 
  

โครงการที่ 5.4.2 โครงการสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
 
 



โครงการที่ 5.5.1 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว มากกว่า 3.51  

 
โครงการที่ 5.7.1 โครงการบริหารจัดการรายได้จากสินทรัพย์ 
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.7.1.1 ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
 
โครงการที่ 5.8.1. โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสาธิต  
ตัวช้ีวัดโครงการที่ 5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
 เกณฑ์การคำนวณ  

จำนวนเงินงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
X 100 

จำนวนเงินงบประมาณท้ังหมดตามแผนที่กำหนด 
 


