
  รายงานผลการการดําเนินงานตัวชี้วัดเปาประสงคของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี

  (30 พ.ย. 2560)

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที่ จ านวนตวัชี้วัดทั้งสิน้ บรรลุ ไม่บรรลุ
คิดเปน็รอ้ยละ
ตามตวับง่ชี้

เป้าประสงค์ที่  1  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาติ 8 5 3 62.50

เป้าประสงค์ที่  2  สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 7 5 2 71.43

เป้าประสงค์ที่  3  พนัธกิจสัมพนัธ์เพื่อพฒันาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 4 4 0 100.00

เป้าประสงค์ที่  4  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ 3 2 1 66.67

เป้าประสงค์ที่  5  เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 11 4 7 36.36

รวม 33 20 13 60.61
หมายเหต ุข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 1  สร้างบณัฑิตทีม่ีคุณภาพในระดบัชาตนิานาชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
1. ร้อยละของหลักสูตรทีพ่ัฒนาหรือ

ปรับปรุงเพือ่ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

 (Productive learning) ต่อหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอนในคณะ

ร้อยละ  80 รอยละ 86.21 จำนวนหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุงในปการศึกษา 2559 มีทั้งหมด 21 หลักสูตร 

และปรับปรุงแลวเสร็จในปการศึกษาดังกลาว จํานวน 17 หลักสูตร ทั้งนี้มี

หลักสูตรใหมที่พัฒนาในปการศึกษา 2559 จํานวน 8 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 25 

หลักสูตร จากหลักสูตรทั้งหมด 29 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 86.21 (ข้อมูลสสว.)

ร้อยละ  80 ร้อยละ 93.90 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 86.35 

คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 88.46

คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 100

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 88

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 100

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 93.42

คณะสาธารณสุขศาสตร รอยละ 100

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รอยละ 100

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร้อยละ 88.89

ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

2. ร้อยละของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปี

การศึกษาทีม่ีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ

รายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 1  สร้างบณัฑิตทีม่ีคุณภาพในระดบัชาตนิานาชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

20  ผลงาน 34 ผลงาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 3 ผลงาน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 3 ผลงาน 

คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 ผลงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร จำนวน 21 ผลงาน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 4 ผลงาน

(เอกสารแนบ 1.3)

4. ร้อยละของนักศึกษาทีผ่่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษ

ร้อยละ  60 ร้อยละ 83.02 การจัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ VRU TEP สำหรับนักศึกษา ระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ในรายวิชา VLE101 ในภาคเรียนที่ 1/2559 มีจำนวน 

นักศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,321 คน ผานเกณฑจำนวน 1,068 คน คิดเปนรอย 

ละ 80.84 และในภาคเรียนที่ 2/2559 มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 434 

คน ผานเกณฑจำนวน 389 คน คิดเปนรอยละ 89.63 คิดโดยเฉลี่ย นักศึกษาที่ 

ผ่านเกณฑ์การทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 83.02

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มากกว่า  4.50 4.30 จำนวนบัณฑิต 2,186 คน โดยมีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 550 คน

6. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีม่ี

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

ร้อยละ  80 ร้อยละ   67.21 จำนวนบัณฑิต 2,186 คน  ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,007 คน  มีงานทำ 

หรือประกอบอาชีพ จำนวน 1,359 คน  คิดเปนรอยละ 67.21

3. จำนวนผลงานเชิงประจักษที่เกิดจากการ

เรียนการสอน  ที่ไดรับการเผยแพรใน 

ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ

ก.พ.อ. กําหนด

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 1  สร้างบณัฑิตทีม่ีคุณภาพในระดบัชาตนิานาชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

7. จำนวนหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้น 2  หลักสูตร -  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจไมซ์และนวัตกรรม 

การตลาด (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560  เสนอสภา

มหาวิทยาลัยในเดือนมีนาคม 2560 แตไมพบหลักสูตรนานาชาติในปน้ี

ร้อยละ  85 ร้อยละ 90.11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 90.90 

คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 100

คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 100

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 100

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 100

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 100

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รอยละ 50

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด

ตวัชี้วัดที่ ผู้จัดเก็บขอ้มลูตวัชี้วัด
1-8 ผูอำนวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ก ากับดแูลตวัชี้วัด
รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบดี

8. ร้อยละของหลักสูตรทีน่ักศึกษาเข้าร่วม

โครงการจิตอาสาในการดำเนินงานพันธกิจ 

สัมพันธ์

าาาาาาาาาาาา



สรุปผลการด าเนินงาน

เป้าประสงค์ที่  1  สรา้งบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตนิานาชาติ

จำนวนตัวบงชี้  8  ตัวบงชี้

บรรลุ 5 ตัวบง่ชี้

ไม่บรรลุ 3 ตัวบง่ชี้

62.50ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ร้อยละ  

(ขอมูล ณ  30 พ.ย. 2560) 

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 2  สร้างสังคมอุดมปญัญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของท้องถ่ินและประเทศชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
14  ผลงาน 14 ผลงาน ผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหมที่ตอบโจทย ระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 

โดยไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ มีจำนวน 14 ผลงาน 

แยกเปนระดับชาติ 10 ผลงาน ระดับนานาชาติ 4

(เอกสารแนบ 2.1)
(ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา)

14  ผลงาน 14 ผลงาน จำนวนนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคและ/หรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น 

มีจำนวน 14 ผลงาน (เอกสารแนบ 2.2)

(ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา)

2  คร้ัง 1 ครั้ง 1. งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 41

และนานาชาติ คร้ังที่ 5 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย

• ระดับชาติ  ร้อยละ  70

• ระดับนานาชาติ  ร้อยละ  30

สำนักวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 บทความ ระดับชาติ 3 บทความ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 2 บทความ ระดับชาติ 2 บทความ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จำนวน 10 บทความ ระดับชาติ 1 บทความ 

ระดับนานาชาติ 9 บทความ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จำนวน  2 บทความ ระดับนานาชาติ 2 บทความ

เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 5 บทความ ระดับนานาชาติ 5 บทความ

1. จำนวนผลงานวิจัยที่สรางองคความรู

ใหม่ทีต่อบโจทย์ ระดับท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ โดยได้รับการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

12  บทความ 22  บทความ

ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

2. จำนวนนวัตกรรมเพื่อสรางสรรคและ/

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

4. จำนวนบทความที่ไดรับการอางอิงใน

ระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา

3. จำนวนครั้งการจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ  ต่อปีการศึกษา

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 2  สร้างสังคมอุดมปญัญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของท้องถ่ินและประเทศชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

 (ขอมูล สถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะ/วิทยาลัย/มรภ.วไลย

อลงกรณฯ สระแกวไมไดสงผลรายงาน) จึงแบงเปน

ระดับชาติ จ านวน 6 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 27.27
ระดับนานาชาติ จ านวน 16  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 72.73

(เอกสารแนบ 2.4)

5. จำนวนเงินวิจัยที่สนับสนุนตอป 35  ล้านบาท 38,623,752  จำนวนเงินวิจัยที่สนับสนุนป 2560 จำนวนทั้งสิ้น 38,623,752 บาท 

(ขอมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา)

6. รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ทำ

วิจัยตอจำนวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ  50  ร้อยละ 35.94 จำนวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมด 428.5 คน (หมายเหตุ ใชหลักเกณฑการ 

นับจำนวนตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา) โดยมีอาจารยและนักวิจัยทำ 

วิจัย จำนวน 154 คน  คิดเปนรอยละ 35.94

(ข้อมูล สถาบันวิจัยและพัฒนา)

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 2  สร้างสังคมอุดมปญัญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของท้องถ่ินและประเทศชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

1  รางวัล 11 รางวัล อาจารย์ จ านวน 2 รางวัล
1. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ อาจารยประจำหลักสูตรสาขาวิชา

สังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ รับรางวัล 

นักวิจัยดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังที่

 4” ระหว่างวันที ่22 - 24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่องานวิจัย การศึกษาตัวแบบสภาพลเมืองจังหวัดปทุมธานีสู่

ความเข้มแข็งประชาธิปไตยไทย

2. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุพ์ืน้บ้านในจังหวัดนครนายก (อ.จีรภัทร์

 อัฐฐิศิลป์เวท และ อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม) ได้รับรางวัลระดับดีมาก การประชุม

ใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที ่5 HERP CONGRESS V 

ระหว่างวันที ่2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

นักศึกษา จ านวน 9 รางวัล

3. มีนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยมี

นักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลดังนี้ ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับ

มหาวิทยาลัยชั้นปีที ่1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วย

ประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ ได้แก่ น.ส.พัทธวรรณ สุดถวิล และน.ส.สุภัสสร 

สังฆกุล

7. จำนวนรางวัลที่อาจารยหรือบุคลากร

หรือนักศึกษาทีไ่ด้รับในระดับชาติหรือ

นานาชาติ

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 2  สร้างสังคมอุดมปญัญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของท้องถ่ินและประเทศชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

4. มีนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยมี

นักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลดังนี้ ประเภทรางวัลที ่2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม

ขั้นวิทยาศาตรบัณฑิต กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลเข็มเกียรติยศ 

พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ ได้แก่ น.ส.สุภารัตน์ คะตา

5. รางวัลชมเชยโครงการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา คร้ังที ่4 โดย

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมกับกระทรวง 

วัฒนธรรม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 จำนวน 4 คน ไดแก

1. น.ส.วีราภรณ ไทยกิ่ง 2. นายคำรณ ฤทธิไกร 3. น.ส.ณัฏฐา ยืนยงคพงศเสรี

4. นายธนพล เขียมฉะอ้อน

6. รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ โดยคณะวิทยาการ

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เมื่อวันที่ 30 

มีนาคม 2560 จำนวน 3 คน ไดแก 1. น.ส.เบญญาภา จูทอง  2. น.ส.วาศิตา 

บุญธรรม 3. น.ส.อรอนงค์ สะใบวัน

7. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ จัดโดย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาลัยเขตจักรพงษภูวนารถ เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ 2560 จำนวน 3 ราย ไดแก 

1. นายอรรถพล เสาศิริ 2. น.ส.อรวรรณ สุดสวาท และ 3. น.ส.พาทินธิดา

กิ้งการจร

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 2  สร้างสังคมอุดมปญัญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของท้องถ่ินและประเทศชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

8. รางวัลชมเชยโครงการแข่งขันการประกวดโลจิสติกส์ระบบอัจฉริยะ จัดโดย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที ่15 และวันที ่20 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ 

1. นายสุพจน มุกสี 2. นายพัชรินทร อนันตพงษ 3. นายวรพล สุขสำราญ

4. นางสาวจันธิรา ตุ้มเป็น

9. รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันการประกวดโลจิสติกส์ระบบอัจฉริยะ จัด

โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วันที ่15 และ วันที ่20 พฤษภาคม 2560 ได้แก่ 

1. นายจิรวุฒิ เง้ือมผา 2. นายรักเกียรติ เดชอุดม 3. นายเชิงชาญ กลขุนทด

4. นายวันชัย เสมแดง

10. มีนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

การแขงขันปฐมพยาบาลเบื้องตน จากสำนักงานสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 

มกราคม 2560 ได้แก่   นายเริงฤทธิ์  นวลน้อม  นายเนติพงศ์  จัทร์กล่ิน และ 

นายกิตติศักด์ิ  หอมฉุน

11. รางวัลโล่เชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติภารกิจเพือ่ประโยชน์

สุขของชุมชน สังคม และแผนดิน ในโครงการขอทำดีเพื่อแผนดิน สานตอพระ 

ราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นาย 

เริงฤทธิ์  นวลน้อม นายเนติพงศ์ จันทร์กล่ิน นายกิตติศักด์ิ  หอมฉุน นายวิทยา

 วิชาโคตร นายวิทยา  อินทร์สุวรรณ์ นายปิยชาย  น้อยเจริญ น.ส.สุพรรณษา 

บุญผาด น.ส.สุพรรษา บุญผาด น.ส.สุภาพร เปล่ียนกล่ิน และน.ส.ศิริพร เหล่าดี

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 2  สร้างสังคมอุดมปญัญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของท้องถ่ินและประเทศชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

12. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านพืชศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะ

วิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏทัว่ประเทศ 

คร้ังที ่3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที ่16 ก.พ. 60 ได้แก่       

น.ส.บุปผา อยู่ทิม และนายกิติภูมิ สุขนางรอง 

ผู้รับผิดชอบตวัชี้วัด

ตวัชี้วัดที่ ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

1-7 ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สรุปผลการด าเนินงาน
เป้าประสงค์ที ่ 2 สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของท้องถ่ินและประเทศชาติ
จำนวนตัวบงชี้  7  ตัวบงชี้

บรรลุ 5 ตัวบ่งชี้

ไม่บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้

71.43ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ร้อยละ  
(ขอมูล ณ  30 พ.ย. 2560) 

รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท ์รองอธิการบดี

ผู้ก ากับดแูลตวัชี้วัด

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 3  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไขปญัหาของชมุชนท้องถ่ินทีเ่ปน็พ้ืนทีเ่ปา้หมาย 
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
1. จำนวนพื้นที่เปาหมายในการดำเนินงาน

พันธกิจสัมพันธ์

3  พืน้ที่ 3 พืน้ที่ จํานวนพื้นที่เปาหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่จังหวัดปทุม และ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ภายในมหาวิทยาลัย ไดแก ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  

ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ไดแก  ชุมชนตําบลคลองหา  

ชุมชนตําบลสวนพริกไทย ชุมชนตําบลเชียงรากนอย ชุมชนเชียงรากใหญชมรม

เจาหนาที่ความปลอดภัยนวนคร ชุมชนคลองสอง ชุมชนทาเกษม ชุมชนหมู ๗ 

ตําบลคลองเจ็ด จังหวัดสระแกว ไดแก ชุมชนตําบลเขาสามสิบ ชุมชนตําบลไทร

เดี่ยว ชุมชนตําบลวังใหม พื้นที่หมูบานเขาสิงโต ตําบลบานแกง 

2. ระดับความสำเร็จของการสราง

เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพือ่แลกเปล่ียน

เรียนรู้จากภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยเพือ่ร่วมกันศึกษาและแก้ไข

ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นทีเ่ป็นพืน้ที่

เป้าหมายร่วมทีบู่รณาการภารกิจของ

มหาวิทยาลัย

ระดับ  4 ระดับ  4

ระดับ  1  มีบันทึกลงนามความรวมมือ 

ระดับ  2  มีการดำเนินกิจกรรมรวมกัน 

ระดับ  3  มีการประเมินความสำเร็จของการ 

ดำเนินโครงการในระดับรอยละ 50

ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนิน

โครงการ > รอยละ 50

 จำนวนโครงการทั้งหมด  5  โครงการ

 ดำเนินการโครงการแลว  5  โครงการ คิดเปนรอยละ 100  

1. โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที ่8

และ23 ธันวาคม 2559 และวันที่ 21 มีนาคม 2560  ใหกับชุมชนพื้นที่คลอง 

หาและชุมชนพื้นที่สวนพริกไทย นำความรูที่ไดรับไปใช โดยการทำจุลินทรียใช 

เองและลดการใชสารเคมีในการทำนาขาว, การทำแหนมเห็ด, ขนมทองมวน 

เพือ่เพิม่มูลค่าของสินค้าและมีรายได้เพิม่ขึ้นจากการประกอบอาชีพ  คิดเป็น 

ร้อยละ 93.15

ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 3  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไขปญัหาของชมุชนท้องถ่ินทีเ่ปน็พ้ืนทีเ่ปา้หมาย 
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

ระดับ  4  มีการประเมินความสำเร็จของการ 

ดำเนินโครงการในระดับรอยละ 51-100
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน O-NET  วันที ่13-15 ธันวาคม

2559, วันที ่22 ธันวาคม 2559 และวันที ่26-27 ธันวาคม 2559 ให้กับ

ระดับ  5 ชุมชน หรือองค์กรเปา้หมายที่ได้รับ

การพฒันาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่

ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน

นักเรียนโรงเรียนเจาฟาสราง, โรงเรียนวไลย, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

บานน้ำออม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย  และโรงเรียนตำรวจ 

ตระเวนชายแดนบานทุงกบินทร จำนวนผูเขารวมโครงการ  180 คน เปาหมาย

 180 คน คิดเปนรอยละ 100  จำนวนพื้นที่ 5 พื้นที่  นักเรียนที่เขารวม 

โครงการมีความรู้และมีระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนเพิม่ขึ้น ในทดสอบทาง 

การศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET)  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา 

คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 80   

3. โครงการสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อดำเนินการ พันธกิจสัมพันธ

 วันที่ 8, 14 มกราคม 2560, วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 4 

มีนาคม 2560 ใหกับชุมชน พื้นที่วัดธรรมนาวา, ชุมชนพื้นที่คลองหา, ชุมชน 

พื้นที่ รอบมหาวิทยาลัย และชุมชนพื้นที่อำเภอวัฒนานคร

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 3  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไขปญัหาของชมุชนท้องถ่ินทีเ่ปน็พ้ืนทีเ่ปา้หมาย 
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

จำนวนผูเขารวมโครงการ  227 คน เปาหมาย 230 คน คิดเปนรอยละ 98.70 

จำนวนพื้นที่ 4 พื้นที่  ผูเขารวมการอบรมนำความรูที่ไดรับไปใชโดยการทำ 

ผลิตภัณฑครัวเรือนใชเองในบานและแจกญาติ, การทำจุลินทรียใชเอง และลด 

การใชสารเคมีในการทำการเกษตร คิดเปนรอยละ 76.75       

4. โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ใหกับชุมชนพื้นที่ 

ตำบลเชียงรากนอย และเครือขายจำนวนผูเขารวมโครงการ 49 คน เปาหมาย 

35 คน คิดเปนรอยละ 100  ผูเขารวมการอบรมนำความรูที่ไดรับไปใชโดยการ 

ทำจุลินทรียใชเอง และลดการใชสารเคมีในการทำนาขาว คิดเปนรอยละ 93.15 

5. โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกก.ตชด.ที่ 12  วันที่ 7-8

เมษายน 2560  ใหกับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดสระแกว 

จำนวนผูเขารวมโครงการ 37 คน เปาหมาย 36 คน คิดเปนรอยละ 100  

ผูเขารวมโครงการนำความรูไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งผลิต 

สื่อการเรียนการสอนนักเรียน คิดเปนรอยละ 100  จำนวนผูเขารวมโครงการ  

65 คน เปาหมาย 65 คน  คิดเปนรอยละ 100  มีการประเมินความสำเร็จของ 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 97.30
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เปา้ประสงค์ที ่ 3  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไขปญัหาของชมุชนท้องถ่ินทีเ่ปน็พ้ืนทีเ่ปา้หมาย 
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

ร้อยละ  85 ร้อยละ 90.11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 90.90 

คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 100

คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 100

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 100

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ 100

คณะสาธารณสุขศาสตร รอยละ 100

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รอยละ 50

4. ระดับความสำเร็จของการนอมนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงมาใช้ในการขับเคล่ือน

มหาวทิยาลัย

ระดับ  4 ระดับ 4

3. ร้อยละหลักสูตรทีน่ักศึกษาเข้าร่วม

ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ

ระดับที่ 4  มีการกําหนดหรือประกาศกลุมบุคคลตนแบบที่เปนคณะผูบริหาร บุคลากร 

และนักศึกษา ที่เปนตนแบบแหงวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากร

และนักศึกษา

สวนใหญเชื่อถือและปฏิบัติตาม

     สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ ไดรวบรวมขอมูลจากบุคลากร และ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ที่เห็นวาบุคคลตนแบบที่นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใชในการดําเนินชีวิตและเห็นเปนเชิงประจักษ  ดังนี้
1. อาจารยอําพล  เทศดี  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ไดนําความรูจากการ

เขารับการอบรมดานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ไปประยุกต

ใชในการเรียนการสอน และถายทอดองคความรูในการปลูกพืชผัก ผลไม  เพื่อใชในการ

บริโภค การลดใชสารเคมีในการ ทําเกษตร เพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดลอม   การปลูกไม

ยืนตน เพื่อใชในการสรางที่พักอาศัย ใหกับอาจารย  บุคคลภายในและภายนอมหาวิทยาลัย
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เปา้ประสงค์ที ่ 3  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไขปญัหาของชมุชนท้องถ่ินทีเ่ปน็พ้ืนทีเ่ปา้หมาย 
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

และสงเสริมใหบุคลากรของคณะ มีกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได เชน ปลูก

มะเขือ  พริก รวมทั้งการเลี้ยงไกไข  ปลา และกบ เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

2. นายภานุพงษ  ภาคอินทรีย  เจาหนาที่ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ  ไดเขารวมฝก

อบรมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ทางสํานักสงเสริมการ

เรียนรูและบริการวิชาการจัดขึ้น หลังจากเขารวมฝกอบรมไดนําความรูไปใชในชีวิต

ประจําวันโดยการปลูกผักสวนครัว   ทําสบู  แชมพู และการแปรรูปผลิตภัณฑจาก

ผลผลิตที่ได  ทําใหลดรายจายและมีรายไดเพิ่มจากการปลูกผักสวนครัวและแปรรูป

ผลิตภัณฑ โดยปลูกผักสวนครัวที่บานและศูนยฝกประสบการณวิชาชีพมีการแลก

เปลี่ยนเรียนรูรวมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย และแบงปนความรูใหกับชุมชนและ

บุคคลทั่วไปผานทาง Facebook จากผูเขารวมอบรมกลายเปนผูตอยอดขยายความรู

ใหผูอื่น 

3. นายประสงค  มงคล นักศึกษา ไดนําความรูจากการเขาศึกษาเรียนรูหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ในรายวิชาตามรอยพระ

ยุคลบาท  ไปปลูกพืชผักสวนครัว การทํานํ้าหมักชีวภาพใชเองที่บาน และ แลกเปลี่ยน

เรียนรูใหกับญาติพี่นอง และเพื่อนบานนอกจากนี้มีจิตอาสาเขารวมพัฒนาศูนยเรียนรูฯ 

ของมหาวิทยาลัย โดยการปลูกพืชผักสวนครัว และการทําจุลินทรียไลแมลง รวมทั้ง

มีจิตอาสาชวยเหลือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เชน ชวยทําแปลงนาสาธิต  ทําฝาย

มีชีวิต  เก็บผักตบชวาในคูคลอง เปนตน ซึ่งเปนตัวอยางใหเพื่อนนักศึกษาไดปฏิบัติ

ตาม  ในการนี้สํานักฯ เห็นวาบุคคลทั้ง 3  เปนตนแบบแหงวิถีชีวิตตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง จึงไดมีการแผยแพรขอมูลในสาร สสร.

16
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เปา้ประสงค์ที ่ 3  พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินและแก้ไขปญัหาของชมุชนท้องถ่ินทีเ่ปน็พ้ืนทีเ่ปา้หมาย 

ผู้รับผิดชอบตวัชีว้ัด
ตวัชี้วัดที่ ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด

1-4 ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ

สรุปผลการด าเนินงาน
เป้าประสงค์ที่  3  พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย 
จำนวนตัวบงชี้  4  ตัวบงชี้

บรรลุ 4 ตัวบง่ชี้

ไม่บรรลุ - ตัวบง่ชี้

100.00ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ร้อยละ  

(ข้อมูล ณ  30 พ.ย. 2560) 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด
ผศ.ร.ท.หญิงวภิาว ี เกียรติศิริ  รองอธกิารบดี
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เปา้ประสงค์ที ่ 4  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  ภูมิปญัญาของชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทีม่ี

การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัด

กิจกรรมนักศึกษาต่อโครงการด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทัง้หมด

ร้อยละ 50 ร้อยละ 37.50 งานศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

ทั้งหมดจำนวน 64 โครงการ เปนกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรม บูรณาการกับ 

การเรียนการสอนจำนวน 43 โครงการ บูรณาการกับบริการวิชาการ        

จำนวน 14 โครงการ ดานการบูรณาการกับงานวิจัยยังไมปรากฎ จึงคิดเปน 

ร้อยละ 37.50

2. จำนวนเครือขายพันธมิตรทีมีความ

ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทัง้ในและ

ต่างประเทศ

5 เครือข่าย 6 เครือข่าย 1. บันทึกความร่วมมือ เผยแพร่พระพุทธศาสนา “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม”

ระหว่างมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาวัดเทพศิรินทราวาส กับ       

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

รายละเอียดมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายสร้างคนดีให้มีคุณธรรมเพือ่

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษ “สร้างคนดีให้มี

คุณธรรม เมื่อวันที ่23 มกราคม 2560 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน 

อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

อาจารย์ และบุคลากร นักศึกษา 18 คน

ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
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เปา้ประสงค์ที ่ 4  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  ภูมิปญัญาของชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริการวิชาการและศึกษาวิจัยด้าน

ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นโดยเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหวางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

31 แหง วันจันทรที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ หองสิริราชภัฎสำนักศิลปะและ 

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน)์ จังหวัดพิษณุโลก

3. เปนเครือขายการจัดงานสงกรานตวิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ จังหวัด

ปทุมธานี ประจำป 2560
4. บันทึกความร่วมมือ “การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ระหว่าง

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับ UNIVERSITY

 OF SOCIAL SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม

รายละเอียด

1.โดยมีกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม ณ  UNIVERSITY OF SOCIAL

SCIENCES&HUMANITIES (VNU-USSH) ประเทศเวียดนาม  19 - 22 

มิถุนายน 2560 ผูเขารวมกิจกรรม อาจารย นักศึกษา จำนวน 10  คน

2. โดยมีกิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  3-5 กรกฎาคม 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 อาจารย์ บุคลากรและ นักศึกษา  30  คน
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เปา้ประสงค์ที ่ 4  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน  ภูมิปญัญาของชาติ
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

5. บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง 10 หนวยงานงานดานทำนุบำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ทั้ง 10 หนวยงานตกลงรวมกันในความรวมมือใหการสงเสริม 

การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยแตละหนวยงานจะ 

สนับสนุนและอำนวยความสะดวกตางๆ ในการสงเสริมการจัดกิจกรรม        

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ประโยชนตอการพัฒนาสังคมและสามารถ 

บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเขากับการเรียนการสอน

6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับองคการบริหาร 

สวนตำบลบางตะไนย  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

3. ร้อยละของรายวิชาทีม่ีการบูรณาการ

หลักคำสอนของศาสนาในการจัดการเรียน 

การสอน

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100 ในปการศึกษา 2559 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 1,886 และมีรายวิชาที่มี 

การบูรณาการหลักคำสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 

1,886 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 ทุกรายวา ไดมีการสอดแทรกเนื้อหาดาน 

คุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบ 

มาตราตามคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และมหาวิทยาลัยยังมี 

วิชาหมวดศึกษาทั่วไปที่ปลูกฝงหลักคำสอนของศาสนาใหนักศึกษาดวย

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด
ตวัชี้วัดที่ ผู้จัดเก็บขอ้มลูตวัชี้วัด

1-2 ผูอำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม

3 ผูอำนวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนรศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบดี

ผู้ก ากับดแูลตวัชี้วัด
ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี

าาาาาาาาาาาา



สรุปผลการด าเนินงาน
เป้าประสงค์ที่  4  สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาติ 
จำนวนตัวบงชี้  3  ตัวบงชี้

บรรลุ 2 ตัวบง่ชี้

ไม่บรรลุ 1 ตัวบง่ชี้

66.67ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ร้อยละ  

(ขอมูล ณ  30 พ.ย. 2560)  

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 5  เปน็องค์กรธรรมาภิบาลและยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
1. จำนวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู 12,000  คน  7,830 คน นักศกึษาภาคปกตคิงอยู่ จ านวน 7,830 คน (ข้อมูลจากสสว.)

2. ร้อยละของอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญา

เอก

ร้อยละ  40 ร้อยละ 27.57 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจำนวนอาจารย 

ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จำนวน 442.5  คน มีคณาจารยประจำ 

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน  122 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร พบวาคารอย 

ละของอาจารยประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 26.89 (หมายเหตุ 

ใชหลักเกณฑการนับจำนวนตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษา)

3. รอยละอาจารยประจำสถาบันที่ดำรง

ตำแหนงทางวิชาการ

ร้อยละ  40 ร้อยละ 22.94 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจำนวนอาจารย 

ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จำนวน 442.5 คน มีจำนวนอาจารย 

ประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการจำนวน 101.5 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร

พบวาคารอยละของอาจารยประจำที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ เทากับ รอยละ

 22.91  (หมายเหตุ ใชหลักเกณฑการนับจำนวนตามเกณฑประกันคุณภาพ 

การศึกษา)

4. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ

บุคลากรต่อ องค์กร

มากกว่า  4.50 4.03 ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ 

บรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ 2560 มีคาเฉลี่ยระดับความสุขและความ 

ผูกพันของบุคลากรตอองคกร เทากับ 4.03 คิดเปนรอยละ 80.60 ไมบรรลุตาม 

เปาหมายที่กำหนดไวคือมีคาเฉลี่ยมากกวา 4.50 คิดเปนรอยละ 90

5. ร้อยละของบุคลากรทีม่ีผลการประเมิน

สมรรถนะตามเกณฑที่กำหนด

ร้อยละ  85 ร้อยละ 99.31 ปงบประมาณ 2560 มีบุคลากรที่ไมผานการประเมิน จำนวน 5 คน ผูผานการ 

ประเมิน 718 จากบุคลากรทัง้หมด 723 คน ร้อยละของบุคลากรทีม่ีผล

ประเมินสมรรถนะได้ 99.31

ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 5  เปน็องค์กรธรรมาภิบาลและยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

6. ร้อยละทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้

เชน หนังสือตำรา สิ่งพิมพ วารสาร 

ฐานขอมูลเพื่อการสืบคนที่เพิ่มขึ้นตอป

ร้อยละ  5 ร้อยละ 5.49        - มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก หนังสือตำรา

 สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูล เพื่อการสืบคนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2559 มี 

จำนวน 180,202 เลม เพิ่มขึ้นเปน จำนวน 190,085 เลม แยกเปน

1. หนังสือ 144,293 เล่ม

2. วารสาร 16,431 เล่ม

3. วจิัย วทิยานิพนธ ์ 14,514 เล่ม

4. ส่ือโสตทศันวสัดุ 11,812 แผ่น

   (ข้อมูล ณ วนัที่ 14 ตุลาคม 2560)

5. E-Book 2,534 เล่ม

6. E-Magazines  501  เล่ม

เพิ่มขึ้น  9,883 เล่ม คิดเปน็ร้อยละ 5.49

  - จำนวนฐานขอมูลเพื่อการสืบคนทั้งสิ้น 21 ฐาน แยกเปน 

ฐานข้อมูลที่บอกรับเปน็สมาชิก 6 ฐาน 

1) ฐานข้อมูล iQNewsClip กฤตภาคข่าวออนไลน์

2) ฐานข้อมูล iGLibrary

3) ฐานข้อมูล Ebrary

4) ฐานข้อมูล Mic News Clipping กฤตภาคข่าวออนไลน์

5) ฐานข้อมูลกฎหมาย

6) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ E-Magazine (NaiIN Pann)

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 5  เปน็องค์กรธรรมาภิบาลและยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

ฐานขอมูลที่ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานการอุดมศึกษา 18 ฐาน

1) ฐานข้อมูลวทิยานิพนธไ์ทย (TDC : Thai Digital Collection)

2) ฐานข้อมูลวทิยานิพนธต่์างประเทศ IR-Web

3) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Thailand Union Catalog)

4) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Host ( เดิม Netlibrary Ebook)

5) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Spinggelink

6) ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ

6.1 ProQuest Dissertation & Theses Global

6.2 ABI/INFORM Complete

6.3 ACM Digital Library

6.4 Emerald Management

6.5 SpringerLink - Journal

6.6 Web of Science

6.7 American Chemical Society Journal

6.8 Academic Search Complete

6.9 Computers & Applied Sciences Complete

6.10 Education Research Complete

6.11 H.W.Wilson (12 Subjects)

6.12 Science Direct

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 5  เปน็องค์กรธรรมาภิบาลและยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

7. การใชจายงบประมาณตามแผนที่กำหนด ร้อยละ  90 97.05 ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4

งบประมาณจัดสรรทัง้ส้ิน 734,571,100 บาท 

เบิกจ่าย  712,874,250.43 บาท 

ภาพรวมเบิกจาย ไตรมาส 4 ตามแผน

รอยละ 96 ดำเนินการได รอยละ 97.05 

รายจายประจำ   รอยละ 93.68

รายจ่ายงบลงทุน ร้อยละ 93.16

 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560)

8. สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้

ต่องบประมาณทัง้หมด

1 : 5 1 : 5 งบลงทุนภาพรวมปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

จํานวน 148,161,180 บาท งบประมาณทั้งหมดจํานวน 734,571,100 

บาท  คิดเปนสัดสวน 1 : 5

าาาาาาาาาาาา



เปา้ประสงค์ที ่ 5  เปน็องค์กรธรรมาภิบาลและยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียดการด าเนินการและขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินงาน (อธิบาย)

ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560)
ตวัชี้วัด เป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

9. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ.

มากกว่า  4.50 4.44 รายละเอียดการดำเนินการ มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา พ.ศ.2559 (1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 60) 

มี ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยูในระดับ 

คุณภาพระดับดี

10. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว

(ระดับเอเชีย)

อันดับที ่ 200 ประจําป 2560 ซึ่งมีผลการเขารวมการจัดอันดับอยูที่ 564 ของโลก จากจํานวน 

619 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เขารวมการจัดอันดับ อยูอันดับที่ 206 ของเอเชีย จาก

จํานวน 235 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่เขารวมจัดอันดับ และอยูอันดับที่ 26 ของ

ประเทศไทย จากจํานวน 27 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เขารวมการจัดอันดับ

11. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยและคณะ
มากกว่า  4.50 4.73 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ 

คณะเทากับ 4.73 

ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัด
ตวัชี้วัดที่ ผู้จัดเก็บขอ้มลูตวัชี้วัด

1 ผูอำนวยการสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2-5 ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี

6 ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7-8 ผูอำนวยการกองนโยบายและแผน

9 ผูอำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ

10 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.สุวิทย์     ฉุยฉาย  .รองอธิการบดี

ผู้ก ากับดแูลตวัชี้วัด
 รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบดี

 อ.สุพจน์      ทรายแก้ว       รองอธิการบดี

 อ.สุพจน์      ทรายแก้ว       รองอธิการบดี

 ผศ. เจษฎา   ความคุ้นเคย    รองอธิการบดี

 ผศ. เจษฎา   ความคุ้นเคย    รองอธิการบดี

11 หัวหนางานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ รองอธิการบดี

อันดับที่  206

าาาาาาาาาาาา



สรุปผลการด าเนินงาน
เป้าประสงค์ที่  5  เป็นองค์กรธรรมาภบิาลและยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนตัวบงชี้  11  ตัวบงชี้

บรรลุ 4 ตัวบง่ชี้

ไม่บรรลุ 7 ตัวบง่ชี้

36.36ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ร้อยละ  

(ขอมูล ณ  30 พ.ย. 2560) 
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  ภาคผนวก 
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รายงานผลการการดําเนินงานตัวชี้้วัดเปาประสงคของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ไมรวมผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 

เนื่องจากไมสงผลการรายงานในระยะเวลาที่กําหนด
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เอกสารแนบ1.3 
จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอน  ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์  ก.พ.อ. ก าหนด 

หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 ผลงาน มีจำนวนผลงานเชิงประจักษจำนวน 3 ผลงาน 
1. การประกวดวงดนตรีระดบันักเรียน-นักศึกษา รายการ “Bao Young Blood ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต”
Season 3 รอบ Audition วันที่ 12 ม.ค.60 
2. ทุนการศึกษาจากกองทุนสงเสริมการสรางสรรคศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประจำปี
2559 
3. นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาประจำป 2559

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3 ผลงาน มีจำนวนผลงานเชิงประจักษจำนวน 3 ผลงาน 
1.เข้าร่วมการประกวดใบตองดอกไม้สดซึ่งเป็นผลงานเชิงประจกัษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนรายวิชาใบตอง
ดอกไม้สด/การจัดดอกไม้/งานแกะสลักผักผลไม้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 
2. รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข Chemical Compound and Antioxidant Activity of  Pseuderanthemum
palatiferum (Need) Radlk Dry Leaves Crude Extract  งาน ISFAS 2016 March 29-31 ,2016 
Kyoto, Japan  ทั้งยังมีการเขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติโดยมีนักศึกษาเขารวมนำเสนอ 
ผลงานในเดือนพฤษภาคม2560 
3. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมประกวดการแข่งขันเย็บร้อยค่อยจบีระดับชาติ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

3. คณะวิทยาการจัดการ 3 ผลงาน มีจำนวนผลงานเชิงประจักษจำนวน 3 ผลงาน 
1. อาจารยภารดี นึกชอบ สาขาวิชาการบัญชี : โครงการสงเสริมการเขารวมประชุมวิชาการการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดบัปรญิญาตร“ีMaking Organization Robust and Resourceful” 
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หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

2. อาจารย์ปรญิ วีระพงษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส์และซัพพลายเชน และอาจารย์ภารดี นึกชอบ
สาขาวิชาการบัญชี : โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ 2017 การวิจัยทางสงัคมศาสตร์
ยุคประเทศไทย 4.0” 
3. อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ อาจารยพ์ิชญ์ณี ตีรณากรณ์ และ อาจารย์วัชรพล วงศ์จันทร์ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน : โครงการสงเสริมการเขารวมประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย 
ในระดับปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ 
สังคม เพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน” 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 ผลงาน มีจำนวนผลงานเชิงประจักษจำนวน 21 ผลงาน 
1. อาจารยกฤติเดช มิ่งไม การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
7 “ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
2. อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ และ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ ปจัจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับภาะวะเสี่ยงต่อการมี
น้ำหนักเกินของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 
“ยกระดบังานวิจัย เพื่อก้าวสูม่หาวิทยาลัยระดบัโลก” ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 
3. อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ และอาจารยพ์ิชสุดา เดชบุญ ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาชุด
ประชาชนในหมู 1 ตำบลพระอาจารย  อำเภอองครักษ  จังหวัดนครนายก.การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

4. อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงในหมูบานแอรวิลลา หมูที่ 2 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559. โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจง้วัฒนะ กรงุเทพมหานคร 
5. อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้ และอาจารยพ์ิชสุดา เดชบุญ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่มารบัรักษาในหน่วยตรวจอายุกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย ครัง้ที่ 6 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรุี จังหวัด
เพชรบรุี  
6. อาจารยกฤติเดช มิ่งไม อาจารยพิชสุดา เดชบุญ อาจารยอภิเชษฐ จำนียรสุข และอาจายสิทธิโชค หาย
โสก การศึกษาความเครียดของผูปวยมะเร็งที่ใหยาเคมีบำบัดของโรงพยาบาลแหงหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร.การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
7.อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ ผลของโปรแกรมสร้างเสรมิสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผูป้่วย
โรคความดันโลหิตสงู งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหง่ชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
8. อาจารย ดร. อภิชัย คุณีพงษ ความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมกับการทำ
กิจกรรมทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9. อาจารย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ ความเช่ือทางด้านสุขภาพและการสนบัสนุนทางสังคมกบัพฤติกรรมการออก
กำลังกายของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดบับัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
10. อาจารย์สิทธิโชค หายโสก ปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กบัการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน ตำบลยี่ลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทองงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาแหงชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
11. อาจารยนัชชา ยันติ ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจาหนาที่หอผูปวยศัลยกรรม
ณ โรงพยาบาลแหง่หนึ่ง จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดบัชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ครั้งที่ 4 ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559. โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
12.อาจารย์นัชชา ยันติ  และอาจารย์อรรถพล ปิดสายะ ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการปอ้งกันโรคความ
ดันโลหิตสูง ในชุมชนตำบลหัวไผ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ ประจำป 2559.ปทุมธานี 

13. อาจารยอภิเชษฐ จำเนียรสุข และอาจารยรัตนาภรณ อาษา พฤติกรรม การบริโภคอาหารจานดวนของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.   
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างสถาบัน  ครั้งที่ 4 ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559.  โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
14. อาจารย์กริช เรอืงไชย พฤติกรรมการบรโิภคผักผลไม้ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จงัหวัดกาฬสินธ์ุ
พิทยาสรรพ.์ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครัง้ที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 2559 
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบงึ 
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หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

15. อาจารย์เมธี สุทธศิลป์ อาจารย์ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ และอาจารย์เนตรภา สาสงัข์ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการ
เผชิญความเครียดของผูดูแลผูสูงอายุที่เป็ นโรคเบาหวานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุม 
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
16. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์อาจารย์เมธี สทุธศิลป์และอาจารย์เนตรภา สาสงัข์การปฏิบัติงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน(อสม.) อำเภอไพศาลี จังหวัด 
นครสวรรค. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
17. อาจารย์เนตรภา  สาสงัข์ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ อาจารย์เมธี สุทธศิลป์ ความยึดมั่นผูกพันต่อ
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรอียุธยา ครั้งที่ 7 วันที่    7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
18. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ  ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2 ในชุมชนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตีพิมในวารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ. ปที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 59) 
19. อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  อาจารย์ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  และอาจารยเ์นตรภา สาสงัข์ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการดืม่เครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาแหง่หนึง่ในจังหวัดเชียงราย. วารสารเชียงรายเวชสาร. 
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2/2559 (มิ.ย-ธ.ค. 2559). 89-98 
20. อาจารยสิทธิโชค หายโสก มุมมองตอหนาที่และความพรอมในการดำเนินงานดานสุขภาพของบุคลากร
เทศบาลตำบลจังหวัดพะเยา ตีพิมพในวารสารราชพฤกษ ปที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2559 

าาาาาาาาาาาา



หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

21.อาจารยเ์มธี สุทธศิลป์  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ และอาจารยเ์นตรภา  สาสังข์ ปจัจัยที่มีอทิธิพลต่อ
พฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ตีพิมพ์วารสารพุทธชินราช
เวชสาร.ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.).304-312" 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน มีจำนวนผลงานเชิงประจักษจำนวน 4 ผลงาน 
1. Umpuch, K., Iamchom, J. and P. Yim-orn.  2017.  Using Ground Leucaena Branches for
Oyster Mushroom-Hungary Cultivation in Summer. The 8th RMUTP International Conference 
on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards 
the Digital Society, 22-23 June 2017 Pullman Bangkok King Power, Thailand. 53-57.   
2. กรรณิกา อัมพุช, อินธิรา อินทสาร และ ประสาน ยิ้มอ่อน.  2560.  ความเป็นไปได้ในการใช้เศษไม้กระถิน
ทดแทนข้ีเลือ่ยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 5, 25 พฤษภาคม 2560 โรงแรมมริาเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร  
3. จันทิรา เทียนเทศ และคมกฤษณ แสงเงิน. 2560. สูตรอาหารทีเ่หมาะสมตอการเจรญิเติบโตของกลวยไม
เหลืองจันทบูรในหลอดทดลอง. การประชุมวิชาการระดบัชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน 
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร  
4. Pasuree Rittilert and Pongsanun Nisuntia. 2017. Effect of hot air drying temperature on
quality of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers powder. Proceedings of 
International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science, จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น. 27-29 
มิถุนายน 2560. 

าาาาาาาาาาาา



เอกสารแนบ2.1  
จ านวนผลงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ ระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ โดยได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  หรือ 
นานาชาต ิ

หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 ผลงาน มีจำนวน 14 ผลงาน 
 ระดับชาติจำนวน 10 ผลงาน 

1. การจัดการห่วงโซ่อปุทานโดยวิสาหกจิชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคกลาง ของประเทศไทย /
อ.ดร.ธันยธร ติณภพ/วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 
2. การพัฒนาต้นทุนทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง /อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร/
วารสารวิจัยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 
3. ผลของฟิล์มอนุภาคอลูมินาต่ออัตราการเจรญิเติบโตของผกับุ้งจีน (ระดบัชาติ)/อาจารย์โยธิน  กัลยาเลิศ /
วารสารแก่นเกษตร ปทีี่  45  ฉบับพิเศษ 1 (2560) 
4. การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย  กรณีศึกษา ตลาดน้ำระแหง  (ระดับชาติ) /อาจารยมณทิพย  จันทรแกว
/วารสารแก่นเกษตร ปทีี่  45  ฉบับพิเศษ 1 (2560) 
5. ทศนิยม โดยใชกระบวนการ เรียน เลน-ฝกฝน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 (ระดับชาติ) /
อาจารย์พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ / วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ปีที่ 11  
ฉบับพิเศษ (พ.ย.. 59)  
6. การศึกษาตัวแบบสภาพลเมอืงจังหวัดปทุมธานีสู่ความเข้มแข็งประชาธิปไตย /
อ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ/วารสารวิจัยและพฒันา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 
ฉบับที่   1 
7. ปจจัยที่มีความสัมพันธตอสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล/
อ.ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์/การประชุมวิชาการระดับชาตินานาชาติ และผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  9 สิงหาคม 2559 

าาาาาาาาาาาา



หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

8. ผลการดำเนินงานหมูบานไอโอดีน/อ.ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์/วารสารพยาบาลทหารบก ปที่ 1 18 ฉบับพิเศษ
(2560) 
9. การพัฒนารูปแบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนทีส่่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหลง่ท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติของจงัหวัดในเขตภาคกลาง/ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชินพงษ์/วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับ
พิเศษ (2560) 

10. แนวทางในการสรางพันธมิตรทางธุรกิจภายใตบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับธุรกิจสปาและ
นวดไทย/อาจารย ดร.รัตนา  สีดี/ วารสาร Veridian E-Journal ปที่ 9  ฉบับที่ 3 2559 
ระดับนานาชาติ 4 ผลงาน 
11. The Experimental Design and Carbon Footprint Assessment of Non-Glazed Floor Tiles
(ระดับนานาชาติ) /รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ /วารสารวิชาการ International Journal of Geomate 
ฉบับที่  13 (35 ปี) 2017     
12. Intelligent Power Wheelchair for Physically and Mentally Disabled
(ระดับนานาชาติ) /ผศ.ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  /(2017 ACEAIT)  ณ นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง
วันที่ 29-31 มีนาคม 2560   
13. Assessment of Heavy Meals,pH ,Organic Cabon in Roadside Soils in Pathum
thani,Thailand  (ระดับนานาชาติ) /ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน /2017 International Conferencece  on 
Advanced Materials and Engineering Materials  (ICAMEM 2017)  ณ  ประเทศสิงคโปร์  ระหว่าง
วันที่ 11-12  มีนาคม  2560 
14. The Effect of Monosodium Glutamate (MSG) and Electrolyte Beverage to the Growth
Rate of Chinese Morning Glory/อาจารย์นลินอร  นุ้ยปลอด  /งานประชุมนานาชาติ International 
Conference on Sustainable  Development and Green Technology  2017 เมืองเจียอี้  
สาธารณรัฐจีน ระหว่างวันที่  23-27  พฤศจิกายน  2560 

าาาาาาาาาาาา



เอกสารแนบ2.2  
จ านวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และ/หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถ่ิน 

หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

1.การออกแบบผลิตภัณฑ์กระจูดเพือ่เป็นนวัตกรรมเครื่องใช้ในโรงพยาบาล/ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศร/ี
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม      ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มรภ.อบุลราชธานี 19 ตุลาคม 2559 
2.หุนยนตทำความสะอาดแผงโซลาเซลล /อ.กิตติศักดิ์ วาดสันทัด,ผศ.ดร.เทอดศักดิ์อินทโชติ /การประชุม
วิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ. 
อุบลราชธานี  9 ตุลาคม 2559 
3. การพัฒนาเคลือบเซรามิกสขี้เถามันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร /อ.ดร.กฤตยชญ คำมิ่ง ,อ.ดร.คนึง
นิต ปทุมมาเกษร /วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 11 ฉบับที่ 3 
4. การศึกษาและพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักรสานประเภทผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลึกของตกแต่งและ
เครื่องเรอืน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง/วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 
5. การพัฒนาระบบคัดแยกขนาดไข่ไก่ด้วยเทคนิคการประมวลภาพ /ผศ.ดร.ชุมพล ปทุม มาเกษร  ,
ศ.ดร.เทอดศักดิ์ อินทโชต,ิศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร ,โยษิตา เจริญศิร,ิอ.กิตติศักดิ์ วาดสันทัด 
6. ผลของฟลิ์มอนุภาคอลูมินาต่ออัตราการเจริญเติบโตของผักบุง้จีน/อาจารยโ์ยธิน  กัลยาเลิศ /วารสารแก่น
เกษตร ปีที่  45  ฉบับพิเศษ 1 (2560) 
7. การศึกษาการจัดการขยะมูลฝอย  กรณีศึกษา ตลาดน้ำระแหง /อาจารยมณทิพย  จันทรแกว /วารสาร
แก่นเกษตร ปทีี่  45  ฉบับพิเศษ 1 (2560) 
8. สมบัติของไบโอชารที่ผลิตจากเศษขาวโพดและศักยภาพในการใชเปนวัสดุปรับปรุงดิน/อ.รัตถชล อ่างมณี,
อ.กัญจนนรี  ชวงฉำ, อ.อรรณพ  หอมจันทร/ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ ในพระบรม 
ราชูปถัมภ ปที่ 12 ฉบับที่  1 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 14 ผลงาน 

าาาาาาาาาาาา



หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

9. เครื่องปั้นดินเผาแรงบันดาลใจจากสัตว์เลี้ยงในสวนหลังบ้าน /อ.ดร.พลอยไพลิน  ยงศิริ/การประชุม
วิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ”  ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น   15-16  มิถุนายน  2560 
10. ออกแบบลวดลายกราฟิก จากแรงบันดาลใจลายขิด /อ.ธนัง  ชาญกิจชัญโญ /การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น 15-16  มิถุนายน  2560 
11.โครงการออกแบบผลิตภัณฑกาน้ำชาจากดินพื้นบาน/อ.กนกนาฏ  พรหมนคร/การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น 15-16  มิถุนายน  2560 
12.การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์โคมไฟไม้แรงบันดาลใจจากควาย/อ.ธนวรรธน์  ท้าวนอก/การประชุม
วิชาการระดับชาติ “โฮมภูมิ” ครั้งที่ 3 ม.ขอนแก่น 15-16  มิถุนายน  2560 
13.การศึกษาและพฒันารปูแบบผลิตภัณฑ์ศิลปกรรมจากวัสดุต้นตาลประเภของใช้และของตกแต่ง/
อาจารย ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง /วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปที่ 11 ฉบับที่ 2 (2560 
14. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้แผนททีางความคิด/
ผศ.ดร.พนิดา  ชาตยาภา/วาสารวิจัยและพฒันา ปีที่ 11  ฉบับที่ 2 ( 2559) 

าาาาาาาาาาาา



เอกสารแนบ2.4  
จ านวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงในระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา 
• ระดับชาติ  ร้อยละ  70
• ระดับนานาชาติ  ร้อยละ  30

หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา

22 บทความ 

3 ผลงาน 
(3 บทความ
ระดับชาติ) 

ระดับชาติ จ านวน 6 บทความ คิดเป็นร้อยละ 27.27
ระดับนานาชาติ จ านวน 16 บทความ คิดเป็นร้อยละ 72.73  

1. ธีระชัย ธนานันต์, ทีปกา  มีเสงี่ยม และนฤมล ธนานันต์, 2560, การประเมินความสมัพันธ์ทางพันธุกรรม
และการระบุชนิดของกล้วยไม้รองเท้านารีสกุล, Thai J. Sci. Technol. 6: 161-170. 
2. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไมร้องเท้านารีกลุ่มใบ เขียวด้วยเครือ่งหมายสก๊อต,

Thai J. Sci. Technol. 6: 171-178.
3. นฤมล ธนานันต, จุฑามาศ  เจียมเจือจันทร และธีระชัย  ธนานันต, 2560,การ ประเมินความสัมพันธ
ทางพันธุกรรมและการระบุชนิดของกล้วยไม้สกลุก้านกอ่ด้วยเครื่องหมายสก๊อต, Thai J. Sci. Technol. 6: 
152-160. 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 บทความ 
(2 บทความ
ระดับชาติ) 

1. ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ. มหาวิทยาลัยไทยในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ : จุดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัย บนความท้าทาย. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. (ก.ค.-.ค.54). หน้า 17-27. 
ได้รับการอ้างองิใน วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟารอ์ีสเทอร์น ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (2017) เรื่อง ปัจจัยที่
สัมพันธ์กบัการยงัคงปฏิบัติงานอยู่ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย. พิมพ์วลญัซ์ ศรีบญุ  
2. ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ. มหาวิทยาลัยไทยในยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒน์ : จุดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัย บนความท้าทาย. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2. (ก.ค.-.ค.54). หน้า 17-27. 
ไดรับการอางอิงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปที่ 12 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-.ธ.ค.59) เรื่องการ 
ธำรงรักษาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาไทย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  

าาาาาาาาาาาา



หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

3. ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ. การศึกษาสร้างตัวแบบสภาพลเมอืงจงัหวัดปทุมธานีสุ่ความเข้มแข็งประชาธิปไตย
ไทย. วารสารวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์ 
และสงัคมศาสตร์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 1. (ม.ค.-เม.ย.60). ได้รับการอ้างองิในวารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. ปที่ 12 
ฉบับที่ 2. (พ.ค.-ส.ค.60). เรื่อง การจัดการที่อยูอาศัยและที่ดินทำกิน : กรณีศึกษา ตำบลพืชอุดม อำเภอ 
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี.- 

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 บทความ 
(1 บทความ 
ระดับชาติ 
9 บทความ 

ระดับนานาชาติ) 

ระดับชาต ิ1 บทความ 
บทความท่ี 1 โดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล 
[PDF] A simple and sensitive GC-ECD method for detecting 
synthetic pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit 
samples 
N Pakvilai, T Prapamontol, P Thavornyutikarn… - thaiscience.info 

ABSTRACT A gas chromatographic-electron capture detection (GC-ECD) method was  

developed for determinating six synthetic pyrethroids insecticides (ie cyhalothrin,  

permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate, and deltamethrin) which have been widely 

ถูกอ้างอิงโดย 
[การอ้างอิง] A simple and sensitive gc-ecd method for detecting 

synthetic pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit 
samples 
N Pakvilai, T Prapamontol, P Thavornyutikarn… - Month, 2015 - thaiscience.info 

ThaiScience. ... 

าาาาาาาาาาาา

http://www.thaiscience.info/journals/Article/CMJS/10972652.pdf
http://www.thaiscience.info/journals/Article/CMJS/10972652.pdf
http://www.thaiscience.info/journals/Article/CMJS/10972652.pdf
http://www.thaiscience.info/biodata/view2.asp?ResID=Pakvilai%20Nisa
http://www.thaiscience.info/biodata/view2.asp?ResID=Pakvilai%20Nisa
http://www.thaiscience.info/biodata/view2.asp?ResID=Pakvilai%20Nisa


หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

อ้างอิง 

A simple and sensitive GC-ECD method for detecting synthetic 
pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit samples 
N Pakvilai, T Prapamontol, P Thavornyutikarn… - 2015 - repository.cmu.ac.th 

© 2015 Chiang Mai University. All rights reserved. A gas chromatographic-electron capture 

detection (GC-ECD) method was developed for determinating six synthetic pyrethroids  

insecticides (ie cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate, and  

อ้างอิง 

A simple and sensitive GC-ECD method for detecting synthetic 
pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit samples 
N Pakvilai, T Prapamontol, P Thavornyutikarn… - 2015 - cmuir.cmu.ac.th 

© 2015 Chiang Mai University. All rights reserved. A gas chromatographic-electron capture 

detection (GC-ECD) method was developed for determinating six synthetic pyrethroids  

insecticides (ie cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate, and  

อ้างอิง 

A simple and sensitive GC-ECD method for detecting synthetic 
pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit samples 
N Pakvilai, T Prapamontol, P Thavornyutikarn… - 2015 - cmuir.cmu.ac.th 

© 2015 Chiang Mai University. All rights reserved. A gas chromatographic-electron capture 

detection (GC-ECD) method was developed for determinating six synthetic pyrethroids  

insecticides (ie cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate, and  

อ้างอิง 

าาาาาาาาาาาา

https://scholar.google.co.th/scholar?cluster=10460975672823591964&hl=th&as_sdt=2005&sciodt=0,5
http://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/38374
http://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/38374
https://scholar.google.co.th/scholar?cluster=10460975672823591964&hl=th&as_sdt=2005&sciodt=0,5
http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/38868
http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/38868
https://scholar.google.co.th/scholar?cluster=10460975672823591964&hl=th&as_sdt=2005&sciodt=0,5
http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/38374
http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/38374
https://scholar.google.co.th/scholar?cluster=10460975672823591964&hl=th&as_sdt=2005&sciodt=0,5


หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

A simple and sensitive GC-ECD method for detecting synthetic 
pyrethroid insecticide residues in vegetable and fruit samples 
N Pakvilai, T Prapamontol, P Thavornyutikarn… - 2015 - repository.cmu.ac.th 

© 2015 Chiang Mai University. All rights reserved. A gas chromatographic-electron capture 

detection (GC-ECD) method was developed for determinating six synthetic pyrethroids  

insecticides (ie cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate, and 

ระดับนานาชาติ 9 บทความ 

บทความที่ 2 โดย อาจารย์ ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ 

An altering distance function in fuzzy metric fixed point theorems 

N Wairojjana, T Došenović, D Rakić, D Gopal… - Fixed Point Theory and …, 2015 - Springer 
Abstract The aim of this paper is to improve conditions proposed in recently published fixed  
point results for complete and compact fuzzy metric spaces (Ćirić in Chaos Solitons Fractals  
42: 146-154, 2009; Shen et al. in Appl. Math. Lett. 25: 138-141, 2012). For this purpose, the  

ถูกอ้างอิงโดย 

Fixed Point Theorems for Cyclic Contractions in-Algebra-Valued-Metric Spaces 

C Klin-eam, P Kaskasem - Journal of Function Spaces, 2016 - hindawi.com 

We study fundamental properties of-algebra-valued-metric space which was introduced by  

Ma and Jiang (2015) and give some fixed point theorems for cyclic mapping with contractive 

and expansive condition on such space analogous to the results presented in Ma and Jiang,  

L Pasicki - Fixed Point Theory and Applications, 2016 - fixedpointtheoryandapplications. … 

Clearly, (3) is more general than (2). In turn, Matkowski in [3], Theorem 1.2 assumed φ to be 

nondecreasing  

าาาาาาาาาาาา

http://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/38868
http://repository.cmu.ac.th/handle/6653943832/38868
http://link.springer.com/article/10.1186/s13663-015-0318-1
https://scholar.google.co.th/citations?user=4cO2uAsAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://www.hindawi.com/journals/jfs/2016/7827040/abs/
https://scholar.google.co.th/citations?user=wp6o8MYAAAAJ&hl=th&oi=sra


หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

and \(\lim_{n \rightarrow \infty}\varphi^{n}(\alpha) = 0\), \(\alpha> 0\). It is well known that for 

every  

function φ satisfying Matkowski's condition we have \(\varphi (\alpha) < \alpha\), \(\alpha> 0\).  

Fixed point theorems in new generalized metric spaces 

E Karapınar, D O'Regan, AFRL de Hierro… - Journal of Fixed Point …, 2016 - Springer 

Abstract The aim of our paper is to present new fixed point theorems under very general  

contractive conditions in generalized metric spaces which were recently introduced by Jleli 

and Samet in [Fixed Point Theory Appl. 2015 (2015), doi: 10.1186/s13663-015-0312-7].  

Generalized contractions with triangular α-orbital admissible mapping on Branciari metric spaces 

M Arshad, E Ameer, E Karapınar - Journal of Inequalities and Applications, 2016 - Springer 

Abstract The purpose of this paper is to generalize fixed point theorems introduced by Jleli et 

al.(J. Inequal. Appl. 2014: 38, 2014) by using the concept of triangular α-orbital admissible  

mappings established in Popescu (Fixed Point Theory Appl. 2014: 190, 2014). 

บทความที่ 3 โดย อาจารย์ ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ 

[HTML] Common tripled fixed point theorems for W-compatible 
mappings along with the CLRg property in abstract metric 
spaces 
N Wairojjana, W Sintunavarat, P Kumam - Journal of Inequalities and …, 2014 - Springer 

Abstract In this paper, we introduce the concept of common limit in the range property for 

mappings F: X× X× X→ X and g: X→ X, where (X, d) is an abstract metric space, and  

establish tripled coincidence point and common tripled fixed point theorems by using the  

าาาาาาาาาาาา

http://link.springer.com/article/10.1007/s11784-016-0301-4
https://scholar.google.co.th/citations?user=5zJzF4EAAAAJ&hl=th&oi=sra
http://link.springer.com/article/10.1186/s13660-016-1010-7
https://scholar.google.co.th/citations?user=A3P1MfEAAAAJ&hl=th&oi=sra
http://link.springer.com/article/10.1186/1029-242X-2014-133
http://link.springer.com/article/10.1186/1029-242X-2014-133
http://link.springer.com/article/10.1186/1029-242X-2014-133
https://scholar.google.co.th/citations?user=u-vl_aIAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://scholar.google.co.th/citations?user=32r6SGcAAAAJ&hl=th&oi=sra


หน่วยงาน 
ผลการ

ด าเนนิงาน 
รายละเอียดผลการด าเนินการ 

ถูกอ้างอิงโดย 

[PDF] Common fixed point results for multi-valued mappings with 
some examples 
AAN Abdou - Journal of Nonlinear Science and Its Applications, 2016 - emis.ams.org 

Abstract In this paper, we define the concepts of the (CLR)-property and the (owc)-property 

for two single-valued mappings and two multi-valued mappings in metric spaces and give  

some new common fixed point results for these mappings. Also, we give some examples to 

บทความที่ 4 โดย อาจารย์ ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ 

[HTML] Hierarchical fixed points of strictly pseudo contractive 
mappings for variational inequality problems 
T Chamnarnpan, N Wairojjana, P Kumam - SpringerPlus, 2013 - Springer 

Abstract In this paper, we introduce a new iterative scheme that converges strongly to a  

common fixed point of a countable family of strictly pseudo-contractive mappings in a real 

Hilbert space which is also a solution of variational inequality problem related to quadratic 

ถูกอ้างอิงโดย 

[HTML] On fixed points and convergence results of sequences 
generated by uniformly convergent and point-wisely convergent 
sequences of operators in Menger … 
M Sen, A Ibeas, J Herrera - SpringerPlus, 2016 - springerplus.springeropen.com 

Abstract In the framework of complete probabilistic Menger metric spaces, this paper  

investigates some relevant properties of convergence of sequences built through sequences  

of operators which are either uniformly convergent to a strict k-contractive operator, for some 

าาาาาาาาาาาา

http://www.emis.ams.org/journals/TJNSA/includes/files/articles/Vol9_Iss3_787--798_Common_fixed_point_results_for_mult.pdf
http://www.emis.ams.org/journals/TJNSA/includes/files/articles/Vol9_Iss3_787--798_Common_fixed_point_results_for_mult.pdf
http://link.springer.com/article/10.1186/2193-1801-2-540
http://link.springer.com/article/10.1186/2193-1801-2-540
https://scholar.google.co.th/citations?user=32r6SGcAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2057-0
https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2057-0
https://springerplus.springeropen.com/articles/10.1186/s40064-016-2057-0
https://scholar.google.co.th/citations?user=W9PKXoQAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://scholar.google.co.th/citations?user=JdOAuEsAAAAJ&hl=th&oi=sra
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บทความที่ 5 โดย อาจารย์ ดร.นพรตัน์ ไวโรจนะ 

Fixed Point Theorem and Stability for (α, ψ, ξ)-Generalized 
Contractive Multivalued Mappings 
S Phiangsungnoen, N Wairojjana, P Kumam - Transactions on …, 2015 - Springer 

Abstract In this paper, we introduce and prove a fixed point theorem for (α, ψ, ξ)(α, ψ, ξ)- 

generalized contractive multivalued mappings on collections of non-empty closed subsets. 

We also prove the ξ ξ-generalized Ulam-Hyers stability results for fixed point inclusion. 

ถูกอ้างอิงโดย 

[HTML] Fixed points of multivalued nonself almost contractions in 
metric-like spaces 
H Aydi, A Felhi, S Sahmim - Mathematical Sciences, 2015 - Springer 

The study of fixed points for multivalued self mappings contractions using the Hausdorff metric  

was initiated by Nadler [16]. The fixed point theory for multivalued nonself mappings is developed  

by Assad and Kirk's [5]. They [5] proved the Banach's contraction principle for nonself multivalued 

บทความที่ 6 โดย อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา 

Removal of hydrogen sulfide gas using biofiltration-a review 
C Rattanapan, W Ounsaneha - Walailak Journal of Science and …, 2011 - wjst.wu.ac.th 

Abstract Hydrogen sulfide (H 2 S) is extremely toxic to living organisms and plants. H 2 S 

gas contamination may be treated by both chemical and physical methods but they have  

high capital costs, demand large energy inputs and result in the generation of secondary 

าาาาาาาาาาาา

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9588-3_10
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9588-3_10
https://scholar.google.co.th/citations?user=32r6SGcAAAAJ&hl=th&oi=sra
http://link.springer.com/article/10.1007/s40096-015-0156-7
http://link.springer.com/article/10.1007/s40096-015-0156-7
https://scholar.google.co.th/citations?user=LSq6jg4AAAAJ&hl=th&oi=sra
https://scholar.google.co.th/citations?user=W9HUQFoAAAAJ&hl=th&oi=sra
https://scholar.google.co.th/citations?user=YB5ximQAAAAJ&hl=th&oi=sra
http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/article/view/22
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ถูกอ้างอิงโดย 

Biofiltration of H2S-rich biogas using Acidithiobacillus 
thiooxidans 
BC Aita, FD Mayer, DT Muratt, M Brondani… - Clean Technologies and …, 2016 - Springer 

Abstract Biogas has limited use in energy generation mainly due to the presence of  

hydrogen sulfide (H 2 S). Currently, most of the techniques employed in the removal of H 2 S 

from biogas have a chemical base, with high material costs and generating secondary 

Biotreatment of Odor Waste Gases by Immobilized 
Ceramsite Biofilter. 
WAN Junjie, Z Zhicong, XIE Jianyu… - Agricultural Science …, 2016 - search.ebscohost.com 

Abstract [Objective] To find out the process conditions and influence factors for the  

biotreatment of odor gases of hydrogen sulfide (H2S) and ammonia (NH3).[Method] The  

degradation performances on H2S and NH3 were investigated during the start up and stable 

Avaliação da remoção de sulfeto de hidrogênio de biogás 
provindo da digestão de efluente suinícola utilizando 
biofiltro em escala piloto 
M Pirolli - 2016 - repositorio.ufsc.br 

O tratamento anaeróbio de efluentes da suinocultura, águas residuárias ricas na presença 

de sulfato, podem gerar sulfeto de hidrogênio (H2S). A utilização típica do biogás gerado  

rico em energia requer antecedente remoção de compostos de enxofre para processos de 

บทความที่ 7 โดย อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา 

าาาาาาาาาาาา

http://link.springer.com/article/10.1007/s10098-015-1043-5
http://link.springer.com/article/10.1007/s10098-015-1043-5
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https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/167468
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/167468
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/167468


Development of eco-efficiency indicators for rubber glove 
product by material flow analysis 
C Rattanapan, TT Suksaroj, W Ounsaneha - Procedia-Social and …, 2012 - Elsevier 

Rubber glove product Thailand shows the trend of higher growth. Currently, the average  

export value of rubber glove product is 826.72 US $/year. Thus, the development guideline 

of this product for Thailand should be concerned. However, rubber glove process caused 

ถูกอ้างอิงโดย 

Development and urban sustainability: An analysis of 
efficiency using data envelopment analysis 
WH Alfonso Piña, CI Pardo Martinez - Sustainability, 2016 - mdpi.com 

Abstract: In recent decades, the majority of cities in developing countries have grown rapidly 

and have experienced increasing environmental problems. These changes have generated  

a broad discussion on urban sustainability and development. In this discussion, it is 

บทความที่ 8 โดย อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา 

Biogas production from co-digestion of domestic wastewater and 
food waste 
R Cheerawit, TS Thunwadee, K Duangporn… - Health and the …, 2012 - hej.kk.usm.my 
... Acknowledgement This research was supported by Thailand Research Fund, Commission 
of Education, Thailand and Mahidol University (contract reference number MRG5480139). 
We thanked Mr.Weerawat Ounsaneha for his contribution. Page 7. ... 

ถูกอ้างอิงโดย 

Energy Production from Sewage Sludge in a Proposed 
Wastewater Treatment Plant 
M Ayoub, IGAA Rashed, A El-Morsy - Civil Engineering Journal, 2017 - civilejournal.org 

าาาาาาาาาาาา

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812006349
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812006349
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Abstract The implemented technologies for sewage sludge processing are still very limited  
in Egypt. Unfortunately, dealing with the produced sludge is mainly given to the drying  
process through natural drying beds neglecting quality of the dried sludge. The undertaken 

[PDF] tshe.org 
[PDF] Genotoxicity Assessment of Mercuric Chloride in the 
A Khanto, P Banjerdkij - 2016 - tshe.org 
Abstract The objective of this study is to investigate the biogas production from Anaerobic Co- 
Digestion of Night Soil (NS) with Food Waste (FW). The batch experiment was conducted  
through the NS and FW with a ratio of 70: 30 by weight. The experiment is mainly evaluated  

[PDF] ajol.info 
An evaluation of biogas production from anaerobic digester of a 
constructed wetland domestic wastewater treatment plant 
AE Adeniran, A Aina, O Oshunrinade - African Journal of Environmental …, 2016 - ajol.info 
Abstract Domestic wastewater treatment using constructed wetlands have been found to be  
very efficient and cost effective. Primary treatment facilities such as anaerobic digesters have 
been reported to reduce the organic load of wastewater before entering the constructed  

บทความที่ 9 โดย ผศ.ดร.ปณัณ์รภัส ถกลภักดี 

 Transformation of agricultural market waste disposal to biochar 
soil amendments 
P Takolpuckdee - Procedia Environmental Sciences, 2014 - Elsevier 

Abstract In Thailand, Tarad Thai is one of the biggest and significant agricultural markets.  

Therefore, the problems from fresh waste disposals in this area are recognized as one of  

environmental significant concerns. In order to manage this problem, the conversion of those 

าาาาาาาาาาาา

http://www.tshe.org/ea/pdf/vol9no1-09.pdf
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ถูกอ้างอิงโดย 

Advances in recycling and utilization of agricultural wastes in 
China: Based on environmental risk, crucial pathways, 
influencing factors, policy mechanism 
B Wang, F Dong, M Chen, J Zhu, J Tan, X Fu… - Procedia Environmental …, 2016 - Elsevier 

Abstract With the development of agriculture in China, the productions of agricultural wastes 

increase rapidly. The occurrence of agricultural wastes was unique in the different areas.  

The agricultural straw and livestock excrement are considered to be potential resources. 

Effect of barley straw biochar application on greenhouse gas 
emissions from upland soil for Chinese cabbage cultivation in 
short-term laboratory experiments 
SW Kang, DC Seo, YH Cheong… - Journal of Mountain …, 2016 - search.proquest.com 

Abstract Chinese cabbage was cultivated in upland soil with the addition of biochar in order  

to investigate the potential for reduction of greenhouse gas emissions. Barley straw biochar 

(BSB) was introduced in a Wagner pot (1/5000a) in amounts of 0 (BSB0, control), 100  

In vitro-study of antioxidant extracts from Garcinia mangostana 
pericarp and Riesling grape pomace–a contribution to by-
products valorization as cosmetic ingredients 
J Wittenauer, U Schweiggert-Weisz… - Journal of Applied Botany …, 2016 - pub.jki.bund.de 

Abstract The objective of the present study was to compare extracts from two different plant 

sources regarding their suitability as antioxidant cosmetic ingredients. Both, Garcinia  

mangostana pericarp, in Europe being widely considered as the non-edible part of a 
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บทความที่ 10 โดย อาจารย์ ดร.ฐพงษ์ ธีระวัฒนานนท์ 

 Overcoming doxorubicin-resistance in the NCI/ADR-RES model 
cancer cell line by novel anthracene-9, 10-dione derivatives 
S Sangthong, H Ha, T Teerawattananon… - Bioorganic & medicinal …, 2013 - Elsevier 

Abstract Overcoming drug resistance with remarkable cytotoxic activity by anthracene-9, 10- 

dione derivatives would offer a potential therapeutic strategy. In this study, we report the  

synthesis and the cytotoxicity of a novel set of anthraquninones.(4-(4-Aminobenzylamino)-9 

ถูกอ้างอิงโดย 
Design, synthesis and structure-activity relationship studies 
of novel Survivin inhibitors with potent anti-proliferative 
properties 
M Xiao, J Wang, Z Lin, Y Lu, Z Li, SW White, DD Miller… - PloS one, 2015 - journals.plos.org 

Discover a faster, simpler path to publishing in a high-quality journal. PLOS ONE promises  
fair, rigorous peer review, broad scope, and wide readership – a perfect fit for your research every 
time. ... Click through the PLOS taxonomy to find articles in your field. ... For more information

4. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 บทความ 
(2 บทความ 

ระดับนานาชาติ) 

 1 .  Ananya Popradit, Atsushi Ishida, Takechiko Murayam, Thares Sridatit, Tatsanawalai 
Utarasakul, Somboon Kiratiprayoon, Roj Khun Anake and Somkid Outtaranakorn. (2 015 ) . 
Assessment of Human’s Attitude towards Natural Resource Conservation in Protected Area in 
Thailand. Suan Sunandha Science and Technology Journal. 2(2) July: 18-23. ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับนานาชาติ รวม 2 ครั้ง และระดับชาติ รวม 1 ครั้ง ดังนี้  
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     ( 1 . 1 )  Rattanathip Rattanachai and Sutthidet Sarue. (2 017 ) .  Virtualization of Mae Wong 
National Park with respect to CHONG YEN for Publishing Conservation Green Natural. 
ScienceDirect. 37(2017): 46-52.  
     (1.2) Tatsanawalai Utarasakul. (2017). Efficiency of Ground Cover Types under Samanea 
saman on Reducing Outdoor Thermal Environment in Urban Parks of Bangkok, Thailand. 
ScienceDirect. 37(2017): 78-82.  
     (1.3) Ananya Popradit. (2017). Effect of Community and their Inhabitants Activity on Water 
Quality in Protected Area in Thailand. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 12(1) มกราคม-เมษายน: 65-77. 
2 . Sasitorn Hasin, Mizue Ohashi, Akinori Yamada, Yoshiaki Hashimoto, Wattanachai Tasen, 
Tomonori Kume & Seiki Yamane. (2 0 1 4 ) .  CO2  efflux from subterranean nests of ant 
communities in a seasonal tropical forest, Thailand. Ecology and Evolution. 2014; 20(4): 3929– 
3939.ได้รับการอ้างอิงในระดับนานาชาติ รวม รวม 1 ครั้ง ดังนี้ 
     (2.1) Mizue Ohashia, Yuko Maekawaa, Yoshiaki Hashimotoc, Yoko Takematsud, Sasitorn 
Hasine, Seiki Yamanef. (2017). CO2 emission from subterranean nests of ants and termites in 
a tropical rain forest in Sarawak, Malaysia. Applied Soil Ecology. 117–118 (2017) 147–155. 

5. เทคโนโลยกีารเกษตร 5 บทความ 
(5 บทความ 

ระดับนานาชาติ) 

1. Kannapha Suklim, George J Flick, Joseph E Marcy, William N Eigel, C Haugh, L Ankenman
Granata. 2004. Effect of cold-set Binders: Alginates and Microbial Transglutaminase on the 
Physical Properties of Restructured Scallops. Journal of Texture Studies. 35(6): 634-642. 
(อ้างอิง 2 ครั้ง) 
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2. Kannapha Suklim, George J Flick, Kanit Vichitphan. 2014. Effects of gamma irradiation on
the physical and sensory quality and inactivation of Listeria monocytogenes in blue 
swimming crab meat (Portunas pelagicus). Radiation Physics and Chemistry. 103: 22-26. 
(อ้างอิง 2 ครั้ง) 
3. Nattapong Chanchula, Thunya Taychasinpitak, Anchalee Jala, Teerachai Thanananta and
Shinji Khikuchi. 2015.  Induction of Somatic Embryogenesis in Torenia fournieri Lind.  
International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & 
Technologies. 165-171. (อ้างอิง 2 ครั้ง) 
4. Nattapong Chanchula, Anchalee Jala, and Thunya Taychasinpitak.  2013. Break
dormancy by Trimming Immature Globba spp.  International Transaction Journal of 
Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. 171-178. (อ้างอิง 1 ครั้ง) 
5. R. Yodseranee and C Bunchasak 2012. Effects of dietary methionine source on productive 
performance, blood chemical, and hematological profiles in broiler chickens under tropical 
conditions. Tropical Animal Health and Production. 44, 1957–1963. (อ้างอิง 1 ครั้ง) 
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