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สถาณการณการบรรลุตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห   

และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
1

ตัวชี้วัดเปาประสงค
11111 11112 12121 12122 12123 12124 13131 13132 14 15 16 17171 17172 18 19 110 111 112 113 114

เปาประสงคที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสราง  

ความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2 21 22 23 24 25251 25252 26 27

3 31 32 33 34341 34342 35 36
เปาประสงคที่ 3 

ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพิ่มขึ้น

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

จิตสำนึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม             

และเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

4 41 42

เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใสและธรรมาภิบาล 

ตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับตอประชาชน
5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

ตัวชี้วัดเปาประสงคจำนวนทั้งสิ้น  57  ตัวชี้วัด

22 ตัวชี้วัด 7 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 23 ตัวชี้วัด 

36.60% 12.28% 8.77% 40.35%

ต่ำกวาคาเปาหมายขั้นวิกฤต 

: สถานการณต่ำกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย

ต่ำกวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง

: สถานการณอยูในระหวางรอยละ 51-75 ของคาเปาหมาย

ต่ำกวาคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในระหวางรอยละ 76-99 ของคาเปาหมาย

บรรลุคาเปาหมาย

: สามารถบรรลุคาเปาหมายรอยละ 100

รอยละการบรรลุ 40.35

รอยละการไมบรรลุ 59.65
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์ สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเป้าประสงคมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

เป้าประสงค์ 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ท้ังหมด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละ
การบรรลุ 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 20 8 12 40.00 
เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ท้องถ่ิน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 8 3 5 37.50 
เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 7 4 3 57.14 
เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดี
ต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม พหุวัฒนธรรม 2 2 0.00 
เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อ
ความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 20 8 12 40.00 

รวม 57 23 34 40.35 
ข้อมูล 26 ธันวาคม 2563 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จำนวนหลักสูตร
แบบสหวิทยาการที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น 

 1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น 

    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

15 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

1 
หลักสูตร 

2 
หลักสูตร 

1.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสั้น 1 หลักสูตร ได้แก่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
1.หลักสูตร หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขา สาธารณสุขศาสตร์ วันเดือนปีเข้าสภามหาวิทยาลัย วันที่ 7 

พฤษภาคม 2563  

1.1.2 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่  
1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 
1.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา มาตรวิทยาอตสาหกรรม คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเดือนปีเข้าสภา 7 มีนาคม 2562 
ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย) มีการออกแบบการเรียนให้นักศึกษา เพื่อสร้างความม่ันใจในการนำความรู้และวิชาชีพไป
ใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือนำไปประยุกต์ในชีวิตจริง Design Thinking for Learing Outcomes ซ่ึงสามารถต่อยอดในการจะพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไปได้ 
2.หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเดือนปีเข้ าสภา 16 
ม.ค.63 (ปรับปรุงหลักสูตร) ตอบสนองต่อความต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย) เป็นหลักสูตรที่ความต้องการของประเทศ ซ่ึงปัจจุบันทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ตระหนักและเริ่มให้ความสำคัญ ต่อการวางแผนและการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการรับมือ เผชิญเหตุ และตอบสนองเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซ่ึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นและมี
แนวโน้มความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างเหมาะสม 

1.1.2.2 จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา - หลักสูตร 
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1.2 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
     1.2.1 ผลงานที่ได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
     1.2.2 ผลงานที่ได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
     1.2.3 ผลงานวิจัยหรือ
ผลงานวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ หรือ 
นานาชาติ  ตามเกณฑ์ กพอ.
กำหนด 
     1.2.4 จำนวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยก
ย่อง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

40 
ผลงาน 

26 
ผลงาน 

300 
ผลงาน 

8 
คน 

120 
ผลงาน 

11 
ผลงาน 

234 
ผลงาน 

32 
คน 

1.2.1 จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 120 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 1.2.1) 

1.2.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษข์องนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชนเชิงพาณิชย จำนวน 11 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 1.2.2) 

1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน 234 ผลงาน 
จำแนกเป็น  ผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ  จำนวน 230 ผลงาน และ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน 4 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 1.2.3) 

1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 32 คน 
(เอกสารแนบ 1.2.4) 

1.3 ร้อยละของอาจารย์
และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1.3.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม  
โครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

ร้อยละ 
40 

ร้อยละ 
40.95 

1.3.1 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ท้ังสิ้นจำนวน 459 คน มีอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 188 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 40.95 
(เอกสารแนบ 1.3.1) 
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1.3.2 ร้อยละของนักศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการต่อ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
15.35 

1.3.2 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาท้ังสิ้นจำนวน 7,416 คน มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนจำนวน 1,139 คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 15.35  
(เอกสารแนบ 1.3.2) 

1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น  
 
  

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
14.26 

●  

ในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 3,154 คน มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 450 คน จำนวน 279 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.26 
แยกเป็น ระดับปริญญาตรี 2,971 คน มีผลงานจำนวน 396 คน 237 เรื่อง  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 145 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 27 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 11 คน มีผลงานจำนวน 54 คน 
42 เรื่อง (เอกสารแนบ 1.4) 

คณะ 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 
จำนวน
ผลงาน 

ครุศาสตร์ 25 28 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 122 62 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 48 44 
เทคโนโลยีการเกษตร 24 20 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6  6 
วิทยาการจัดการ 114 56 
สาธารณสุขศาสตร์ 33 12 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 24 9 
บัณฑิตวิทยาลัย 54 42 

รวม 450 279 
 

 
1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติ  

ร้อยละ  
7 

ร้อยละ 
13.39 

ในปีการศึกษา 2562 จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 530 คน (ข้อมูลจากสารสนเทศ 2562) มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 66 ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน 5 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 13.39 
1. ชื่อผลงาน Modeling and Simulink of Smart Agriculture using IoT Framework ชื่อเจ้าของผลงาน. Tana  Krongthong 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร. The 1st  International Conference on Cybernetics and Intelligent System ICORIS 2019 BALL. วัน
เดือนปี22-23 August 2019 
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2. ชื่อผลงาน. Comparison of Chemical Composition of Lateritic Soil for Dyed Textile from Loei, Buriram, Mukdahan and 
Kaiasin.ชื่อเจ้าของผลงาน Yotin  Kallayalert เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร At the 3rd Roi Et Rajabhat University National and 
International Conference on Education and Technology Research 2019 .วันเดือนปี 12 July 2562 
3. ชื่อผลงาน. Control of Storage Temperature  on the Sensory  in Asparagus Plant Using IoT ชื่อเจ้าของผลงาน Tana  
Krongthong เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร International Journal of Latest Engineering Research (IJLERA) วันเดือนปี Volume-05,  
Issue-05, March 2020, PP-09-16 
4. ชื่อผลงาน. The Development of  Information System for Management Student Transfers in Institute  GPS Networks ช่ือ
เจ้าของผลงาน Punika Kokilarat เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร International Journal of Latest Engineering Research (IJLERA) วัน
เดือนปี Volume-05,  Issue-03, March 2020, PP-67-72 
5. ชื่อผลงาน. A Smart  System for  Mulberry Garden Watering using PLC and  Wireless Sensor  Networks ชื่อเจ้าของผลงาน 
Woranant  Tungkasopa  เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร International Journal of Latest Engineering Research (IJLERA) วันเดือนปี 
Volume-05,  Issue-03, March 2020, PP-73-77 

1.6 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรยีนรู้เชงิ
ผลิตภาพ   

9  
เรื่อง 

4 
เรื่อง 

จำนวน 4 เรื่อง ดังน้ี 
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน  3  เรื่อง  
ด้านการผลิตบัณฑิต 

1. ชื่อแนวปฏิบัติ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อบูรณาการการเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) 
    โดย 1) อาจารย์จุรีรัตน์  หนองหว้า 
          2) อาจารย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี   

     ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 
ผลการนำไปใช้ประโยชน์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล ได้นำประเด็นความรู้เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
บูรณาการการเป็นผู้ประกอบการ (Active Learning) ไปเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MHR402 การวิจัยการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 
2. ชื่อแนวปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study 
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย  นาคนก   

     ชื่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
ผลการนำไปใช้ประโยชน์ : อาจารย์ภัทรภร  พุฒพันธ์ ได้นำประเด็นความรู้เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study ไปเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา MMK314 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 



(ร่าง) 

5 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

ด้านงานวิจัย 

 1. ชื่อแนวปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน 
     โดย 1) รองศาสตราจารย์วรุณี  เชาวน์สุขุม  ชื่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  
           2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด  ขจรภัย  ชื่อหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
           3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์  นาคภิบาล  ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
               แขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ 
          4) อาจารย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ  ชื่อหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 
ผลการนำไปใช้ประโยชน์ : อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม และทีมงาน จะนำเทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชนเข้ามาปรับใช้ใน
โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านแผนแม่บทการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านคลองบางสะแก ตำบล
ลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ต่อไป 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 เรื่อง  
1. ชื่อแนวปฏิบัติ เรื่อง การฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษาในต่างแดน โดย ฝ่ายวิชาการคณะ ผศ.ดร.พรรณวิภา  แพงศรี 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหน่วยงานที่นำไปใช้คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
ได้มาขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและข้อมูลสหกิจศึกษาในต่างแดนไปใช้ในการเป็นแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ต่อไป  

1.7 ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า 
1.7.1 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
85 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
5.36 

 
 
 
 

 

 

 

1.7.1 ผลดำเนินการระดับปริญญาตรี 

ข้อมูล จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายปีการศึกษา 2562 
 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562ข้อมูล ณ มีนาคม 2563 
รหัสนศ. คณะครุศาสตร์ คณะอื่นๆ รวม 

58 330  
1,353 

59  1,023 
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1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
44.00 

สรุปผล 
จำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลสอบ VRU-TEP วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

ระดับ B1 ประจำปีการศึกษา 2562 จากผู้เข้าสอบ 1,344 คน 

รหัสนศ. 
จำนวนนักศึกษาท่ีรับการทดสอบ 

VRU-TEP 
จำนวนนักศึกษามีผลสอบ VRU-TEP ผ่านเกณฑ์ตามกรอบ

มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 
58 คณะครุศาสตร์ 328 44 

59 คณะอื่นๆ 1,016 28 

รวม  1,344            72 (ร้อยละ 5.36) 

                                                                                 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลสอบ VRU-TEP วัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดบั B1 มีจำนวน 72 
คน จากผู้เข้าสอบ 1,344 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.3 
 

 
1.7.2   ผลดำเนินการบัณฑิตศึกษา  
     ข้อมูล 
 

จำนวนนักศึกษาคงอยู่ระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562ข้อมูล ณ มีนาคม 2563 
รหัสนศ. จำนวน 

60 (ดุษฎีบัณฑิต) 32 
61 (มหาบัณฑิต) 47 

- นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย รหัส 60 ที่รับการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 16 คน และระดับ
มหาบัณฑิต รหัส 61 ที่รับการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 9 คน 
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สรุปผล 
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีสุดท้าย ท่ีมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 

ระดับ B2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2562 
รหัสนศ. จำนวนนักศึกษาท่ีรับการทดสอบ 

VRU-GRAD 
จำนวนนักศึกษามีผลสอบ 

VRU-GRAD ผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
60 (ดุษฎีบัณฑิต) 16 7 
61 (มหาบัณฑิต) 9 4 

รวม  25                  11 (ร้อยละ 44) 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
- นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย รหัส 60 ที่มีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
ขึ้นไป จากการสอบ VRU GRAD ENLISH TEST จำนวน 7 คน  
- นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตชั้นปีสุดท้าย รหัส 61 ที่มีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B2 
ขึ้นไป จากการสอบ VRU GRAD ENLISH TEST จำนวน 4 คน 

1.8 จำนวนผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย  

20  
ราย 

 
 
 

17 
ราย 

 

จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ท่ีเกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 17 ราย  แยกออกเป็น 
- สถานะ pre-incubatee บ่มเพาะระยะ 6 เดือน จำนวน 1 ราย  
1. คุณปวริศา เลิศจำรัส ผลิตภัณฑ์ เซรั่มชบาแดงบำรุง  
- สถานะ start up บ่มเพาะระยะ 6 เดือน จำนวน 2 ราย  
1.คุณอัครพล  รวิรัฐ   ผลิตภัณฑ์ แชมพูสมุนไพรเลอวิชซ์    
2. คุณฒิราพรรณ เพียดสิงห์ ผลิตภัณฑ์ แปรูปจากเมล่อน 
- สถานะ spin-off บ่มเพาะระยะ 6 เดือน จำนวน 1 ราย  
1. คุณกัลยา  พุทธรักษา ผลิตภัณฑ์ ยาสีฟัน Coco dent 
ผู้ประกอบการ จำนวน 4 ราย  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 4 ราย 
1. บริษัท เจ๊ไน้ 88 จำกัด ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน้ 
2. หมูกรอบสยาม ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม 
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตและเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการตลาด (กล้วยตาก) 
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4. สวนสองแสน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
นักศึกษา จำนวน 9 ราย 
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ราย 
1. นางสาวเอวรินทร์ วิชัยประเสริฐ ผลิตภัณฑ์ มะขามคลุก  
คณะมนุษยศาสตร์และสงคมศาสตร์ จำนวน 4 ราย 
1. นายภัทรกร โพธ์ิประทับ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ได้แก่ กระเป๋าเงิน กระเป๋าโทรศัพท์ กระเป๋าใบเล็กสำหรับพกพา. 
2. นายโกเมนทร์ อยู่เย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ได้แก่ กระเป๋าเงิน กระเป๋าโทรศัพท์ กระเป๋าใบเล็กสำหรับพกพา 

 3. นางสาวรัชฎาภรณ์ ธัญญเจริญ ผลิตภัณฑ์โจ๊กหอมข้าวนาคารา ข้าวหอมมะลิแท้ ออแกนิก 100% 
4. นายภูมิพัฒน์ กวินปณิธาน ผลิตภัณฑ์yoyorecreation 
คณะวิทยาศาสตร์และสงคมศาสตร์ จำนวน 4 ราย 
1. นายพีระยุทธ สีดาเลิศ  2. น.ส.เบญญา ปาลวงค์ 3. น.ส.พนิตา ดำเนิน ผลิตภัณฑ์อาหารชื่อเม่ียงปร๊ะ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 ราย 
1. นายอภิวิชญ์  สุขสิน ผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่นการจำหน่ายทุเรียน 

1.9 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี  
 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
80.90 

●  

จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 1007 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 990 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี จำนวน 801 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90  ข้อมูล ณ วันที่ 17/08/2563 แยกผลตามคณะได้ ดังน้ี   
 

คณะ จำนวนบัณฑิต จำนวนบัณฑิตท่ีตอบบบสอบถาม บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 
ครุศาสตร์ 336 333 260 78.07 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73 72 65 90.28 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 183 181 129 81.76 
เทคโนโลยีการเกษตร 16 15 13 86.66 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 105 101 70 69.30 
วิทยาการจัดการ 286 280 239 85.35 
สาธารณสุขศาสตร์ 4 4 3 75.00 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4 4 3 75.00 

รวม 1007 990 801 80.90 
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1.10 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
 

มากกว่า 
4.51 

4.66 จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 1007  คน มีผู้ใช้บัณฑิต 796 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 520 คน มีผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ระดับ 4.66 

คณะ 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิต

ทั้งหมด 
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
ครุศาสตร์ 258 152 4.96 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64 54 4.97 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 143 76 4.31 
เทคโนโลยีการเกษตร 13 8 4.17 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 75 42 4.24 
วิทยาการจัดการ 239 185 4.64 
สาธารณสุขศาสตร์ 2 2 5.00 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 1 5.00 

รวม 796 520 4.66 
จำแนกตามด้านความพึงพอใจ ดังน้ี 

คณะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ/

วิชาชีพ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ครุศาสตร์ 5.00 4.97 4.96 5.00 4.88 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.00 5.00 4.97 4.99 4.98 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.57 4.25 4.25 4.52 3.95 
เทคโนโลยีการเกษตร 4.46 4.11 4.14 4.14 4.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.42 4.27 4.34 4.47 3.69 
วิทยาการจัดการ 4.84 4.48 4.52 4.95 4.40 
สาธารณสุขศาสตร์ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
รวม 4.79 4.64 4.65 4.76 4.49 

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ 17/08/2563 
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1.11 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจุครูได้ในการ
สอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
65.30 

 

บัณฑิตครูที่สำเร็จ 328 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 219 คน และสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา 143 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.30  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน  2563  
(เอกสารแนบ 1.11) 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สำเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษาน้ันๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
29.27 

 

บัณฑิตครูที่สำเร็จ 328 คน สอบบรรจุครูเข้าทำงานในท้องถิ่น 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 
(เอกสารแนบ 1.12) 
 

1.13 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบผ่าน มาตรฐานใบ
ประกอบวิชาชีพครู  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
100 

 

บัณฑิตครูที่สำเร็จ 328 คน สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 328 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เก็บข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563  
นักศึกษาอนุมัติจบ เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2563 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

1.14 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ที่ไดร้ับการ 
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาต ิขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
23.63 

 

จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน 506 คน มีนักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 ขึ้นไป ร้อยละ 23.63 ในแต่ละช่วงชั้นดังน้ี   
1. ป.6 จำนวนท้ังสิ้น 92 คน (ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 43.75) 
1.1 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 35.87 
1.2 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 38.04 
1.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.17 
1.4 วิชาภาษาไทย ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 73.91 
2. ม.3 จำนวนท้ังสิ้น 229 คน (ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.38) 
2.1 วิชาภาษาไทย ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 
2.2 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.54 
2.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 
2.4 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 24.89 
3. ม.6 จำนวนท้ังสิ้น 185 คน (ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 10.92) 
3.1 วิชาภาษาไทย ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 29.19 
3.2 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 
3.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 2.16 
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3.4 วิชาสังคมศึกษา ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.49 
3.3 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ  10.81 

เป้าประสงค์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนของประเทศ 
2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศ หรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
20.06 

●  

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด   309 ผลงานที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ จำนวน  62  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 20.06 

คณะ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2 3 5 
เทคโนโลยีการเกษตร  - - - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - 
สาธารณสุขศาสตร์  4 - 4 
ครุศาสตร์  10 18 28 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  5 - 5 
วิทยาการจัดการ  6 - 6 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  8 - 8 
มรภ.วไลยฯ สระแก้ว - - - 
งานวิชาศึกษาทั่วไป  6 - 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  -  - 

รวมท้ังสิ้น 41 21 62 
 
(เอกสารแนบ 2.1) 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 

12 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

2.2 จำนวนโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคี
เครือข่าย 
 

10 
โครงการ 

13 
 โครงการ 

จำนวนโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 13 โครงการ 

คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ีเกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ
(จำนวน) 

ภาคีเครือข่าย 

ครุศาสตร์ 1 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณา
การแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ 
1. สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สค.รภ.) จำนวน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ 
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และวัตกรรม 
(สกสว) ด้านการวิจัยที่สามารถนำไปเป็นแนวทางพัฒนาการผลิตครู 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 1. เรื่อง การตรวจวัดแสงสว่างและการเพิ่มแสงสว่างภายในโรงโม่หิน ร่วมกับบริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 
2. เรื่อง โปรแกรมสังเกตพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานบริษัท คราวเบ็บแคน 
แอนด์ โคลสเชอร์ (ประเทศไทยจำกัด) ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับบริษัท คราวเบ็บแคน 
แอนด์ โคลสเชอร์ (ประเทศไทยจำกัด) 
3.เรื่อง มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ ร่วมกับบริษัท ฟาบริเนท จำกัด 
4.เรื่อง การปรับเปลี่ยนภาชนะแบ่งบรรจุสารเคมีและจัดทำฉลาก SDS ฉบับย่อ ร่วมกับ
บริษัท ทีเอ็มที สติล จำกัด (มหาชน) 
5.เรื่อง ระบบจัดการโครงสร้างผลิตภัณ์ (Bill of Materials System) ร่วมกับบริษัท ซินโคด 
เทคโนโลยีส ์จำกัด 
6.เรื่อง ระบบการจัดการใบสั่งงานและติดตามผล ร่วมกับ บริษัท ซินโคด เทคโนโลยีส์ จำกัด 
7.เรื่อง ระบบติดตามงานภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท พีพีพี เอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ ซัพ 
ร่วมกับบริษัท พีพีพี เอ็นจิเนียร์ริ่ง  
แอนด์ ซัพพลาย จำกัด 
8.เรื่อง วิดิโอแนะนำพิพิธภัณฑ์ ในหลวงของเรา ร่วมกับสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม
พระเกียรติ 
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คณะ 
โครงการวิจัยรับใช้สังคมท่ีเกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

โครงการ
(จำนวน) 

ภาคีเครือข่าย 

  9.เรื่อง ระบบจัดการการทำกิจกรรมกลุ่มภายในองค์กร ร่วมกับบริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิส
เต็มส ์(ประเทศไทย) จํากัด 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 1. เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ร่วมกับ  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
2. เรื่อง กรอบการติดตาม หนุนเสริมการดำเนินงาน สังเคราะห์และถอดบทเรียนการแนะ
แนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา วิธีการค้นหา คัดกรองความยากจนและคัดเลือก
นักเรียนทุน สำหรับสถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ร่วมกับ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 โครงการวิจัย กายกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่
บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคี 
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐาน
ทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา พื้นที่ ตำบลบ้านงิ้ว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
โดยการพัฒนา ฐานเรียนรู้สไบมอญ โปรแกรมการท่องเที่ยว One day trip และการสร้าง
ตราสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม 
ภาคีเครือข่าย  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพรพรรณี 

รวมทั้งสิ้น 13  
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2.3 จำนวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

350 
ผลงาน 

289 
ผลงาน 

ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 289 ผลงาน 
ระดับชาติ 252 ผลงาน 
ระดับนานาชาติ 37 ผลงาน 
 

คณะ ระดับชาติ ระดับนานาชาติ รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  31 17 48 
เทคโนโลยีการเกษตร  14 4 18 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 2 13 
สาธารณสุขศาสตร์  14 4 18 
ครุศาสตร์  36 1 37 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  41 5 46 
วิทยาการจัดการ  66 - 66 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  38 3 41 
มรภ.วไลยฯ สระแก้ว - - - 
งานวิชาศึกษาทั่วไป  7 1 8 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  1 - 1 

รวมท้ังสิ้น 252 37 289 
 

(เอกสารแนบ 2.3) 
 

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

70 
บทความ 

43
บทความ 

บทความของอาจารย์ประจำท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ท่ีได้รับการอ้างอิง 
ณ ปีปัจจุบัน ) จำนวน 43 บทความ แยกตามฐานข้อมูล ได้แก่ 
1. TCI จำนวน 31 บทความ 
2. ISI จำนวน 1 บทความ 
3. SJR จำนวน 3 บทความ 
4. Scopus จำนวน 8 บทความ 
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คณะ TCI ISI SJR Scopus รวม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  18 - - 2 20 
เทคโนโลยีการเกษตร  - - - - - 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - - - 
สาธารณสุขศาสตร์  - - - 1 1 
ครุศาสตร์  - - - - - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1 - - - 1 
วิทยาการจัดการ  - - - - - 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  5 1 3 1 10 
มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 7 - - 4 11 
งานวิชาศึกษาทั่วไป  - - - - - 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 30 1 3 8 43 
 

 
2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม 
   2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 

30  
ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
8 

ช้ิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  จำนวน 8 ชิ้น 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. ขอจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรื่อง เครื่องแทงหนังหมูแบบก่ึงอัตโนมัติ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.กฤษฏางค์ ศุกระมูล 
2. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ สวนสองแสน ข้าวไรซ์เบอรี่ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 
3. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ ไร่ครูชื่น สบู่ เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 
4. ขอจดเครื่องหมายการค้า/บริการ ลาบูน บานาน่า  เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.ขอจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง ข้าวเกรียบเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภค เจ้าของผลงาน อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
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      2.5.2 จำนวน
นวัตกรรมหรือผลงาน
บริการวิชาการที่สามารถ
สร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ 
ชุมชน และสังคมได้โดย
สามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  

15 
ผลงาน 

20 
 ผลงาน 

1.ผลงาน ผลิตภัณฑ์ไซรัปจากน้ำต้อยข้าวหมากจากปลายข้าว และกรรมวิธีการผลิต  
ชื่อเจ้าของผลงาน ผศ.หรรษา เวียงวะลัย, ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ, ผศ.วัฒนี บุญวิทยา, ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ, ผศ.อัณนภา สุขลิ้ม และ 
น.ส.วรรวิสา ตาทอง        
2.ผลงาน ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญหลนอัดก้อน และกรรมวิธีการผลิต  
ชื่อเจ้าของผลงาน ผศ.หรรษา เวียงวะลัย, ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ, ผศ.วัฒนี บุญวิทยา, ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ, ผศ.อัณนภา สุขลิ้ม และ 
น.ส.ณัฐวรา ใจเอ้ือเฟื้อ 
3. ผลงาน รูปแบบแอพพลิเคชั่นและวิธีใช้งานแอพพลิเคชั่น COSTOM FRESH
ชื่อเจ้าของผลงาน นายอภิวิชญ์ สุขสิน, น.ส.นิศารัตน์ ตามสมัคร, อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์, ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ, ผศ.วัฒนี บุญวิทยา, 
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย, ผศ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ และผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 

2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการศึกษา 20 ผลงาน  
(เอกสารแนบ 2.5.2) 

2.6 จำนวนอาจารย์ หรือ
บุคลากรที่ได้รับรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

15 
รางวัล 

5 
รางวัล 

จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 5 รางวัล เป็นผลงานของ
อาจารย์จำนวน  5  คน 

ที่ ช่ือเจ้าของผลงาน ช่ือผลงาน ช่ือรางวัล 
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค ์

ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานที่ และว/ด/ป ที่จัด
หรือได้รับ 

คณะวิทยาการจัดการ  จำนวน 1 รางวัล 
1 อาจารย์ธิติรัตน์ 

วงษ์กาฬสินธุ ์
ผลกระทบของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ท่ี
มีต่อความสำเร็จของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นำเสนอผลงาน 
ได้ในระดับ 
“ดี” 

งานวิจัย ระดับชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 38 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล 
1 Sutthida 

Kaewmoongkun, 
Phannathat 
Thanthanapanyakor
n, Aree sanguanchue 
Nirobon Ma-oon, 
Rattikarn Yingpimai, 
Phittaya Klinmalee , 
Hathairat Wongsin  

The Effect of Knowledge, 
Attitude, and Practice program 
on Primary Dysmenorrhea in 
Faculty of Public Health 
Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat 
University 

ผลงานวิจัย
ดีเด่น 

งานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี/16 
กุมภาพันธ์ 2563 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล 
1. ผศ.ดร.รัฐชาติ  ทัศนัย การสร้างเครือข่ายและพัฒนา

รูปแบบการทำงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าวเพื่อสนับสนุน
การป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิค-19 ในจังหวัดปทุมธานี 

รางวัลนักวิจัย
ดีเด่น 

งานวิจัย ระดับชาติ
“อุดมศึกษา
ไทยในยุค 
disruption 
การปรับตัว
ของ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสต
ร์ในสภาวะ
ความท้า
ทาย” 

การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
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1. ผศ.มณทิพย์ จันทร์
แก้ว 

Green youth รางวัล
มาตรฐาน
ระดับทอง 

งาน
สร้างสรรค์ 

ชาติ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม วันที่ 2 
มิถุนายน 2563 

2. ผศ.โยธิน กัลยาเลิศ การขจัดทองแดงออกจากน้ำที่
ปนเปื้อนด้วยการใช้ไบโอชาร์ที่
เตรียมจากซังข้าวโพด 

รางวัลรอง
ชนะเลิศ
อันดับ 3 
ประเภท
โปสเตอร์ 

งานวิจัย ชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
วันที่ 29 พฤษภาคม 
2563 

2.7 จำนวนผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือ 
พัฒนาครู 

10 
ผลงาน 

33 
ผลงาน 

ผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู  จำนวน 33 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 2.7 ) 

เป้าประสงค์ท่ี 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
3.1 ระดับความสำเร็จของ
การน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ระดับ 3  คือ 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนด
และผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุม
กว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
        ตามที่ภาครัฐได้เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย และ

ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2579  โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่ และใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร มาเป็น

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 รางวัล 
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แนวทางในการดำเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ของประชาชน แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยด้านอาหาร  เพื่อนำไปสู่ความม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน ของประชาชน
และประเทศชาติ ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา 
และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระราโชบาย รัชกาลที ่ 10 มาขับเคลื ่อนเป็นยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื ่อการพัฒนาท้องถิ ่นมีการมอบนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  พ.ศ. 2562-2564  ซึ ่งในนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยได้ กำหนดไว้นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข โดยมหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นผู้ดูแลประสานงานการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พร้อมทั้งหน่วยงานภายใน สำนักงานอธิการบดี วิชา
การศึกษาทั ่วไป กองนโยบายและแผน โดยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อวางแผนและหารือร่วมกันในการดำเนินโครงการ
ตอบสนองนโยบายสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วข้ึน  

        สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มีหน้าที่ในการสืบสานแนวพระราชดำริ   โดยเน้นเรื่องการเผยแพร่ปรัชญา
และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง สำนักฯ ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้เรียนรู้สู่วิถี
พอเพียง โดยการน้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยวิธีการเข้าใจ เข้าถึง และการ
พัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท  ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการ
วิชาการเพื ่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม   มีการส่ง เสริมการเรียนรู ้และการสืบสานโครงการอันเนื ่องม าจาก
พระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากน้ี สำนักฯ มีการสนับสนุนส่งเสริมการบริก ารวิชาการให้องค์กรน้อมนำ
แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอีกด้วย  ในส่วนการ
ดำเนินการในสำนักงานน้ัน  เน่ืองจากในปีงบประมาณ 2562 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานหลักใน
หารขับเคลื่อนโครงการของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งต้องกำกับดูแลการ
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนภายใต้ความร่วมมือของคณะต่างๆ และอาจารย์นักพัฒนา ทั้งน้ีเน่ืองด้วยเป็นโครงการในลักษณะใหม่ 
มีงบประมาณจำนวนมาก อีกทั้งมีความซับซ้อนในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งผลให้มีความผิดพลาดในขั้นตอนการ
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ทำงานและเอกสารในการเบิกจ่ายจำนวนมาก ทำให้เสียเวลาในการทำงานและเปลืองทรัพยากรจำพวกวัสดุสำนักงาน เช่น 
กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นต้น 

      ในปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ข้อผิดพลาด และลดการใช้ วัสดุสำ นักงาน ในการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
งบประมาณนั้น ฝ่ายพัสดุสำนักงาน จึงดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระเบียบพัสดุ และขั้นตอนการเบิกจ่ายต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรที่ เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจให้ตรงกับ  อีกทั้งยังมีการทำเอกสารคู่มือการเบิกจ่าย และแบบตรวจสอบ (Checklist) 
เอกสารในการเบิกจ่าย  เพื่อให้การทำงานครบถ้วนและถูกต้องมากขึ้น ทำให้ลดการสิ้นเปลืองวัสดุสำนักงานลง หลังจากดำเนิน
โครงการเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เรียบร้อย ตามขั้นตอนที่ฝ่ายพัสดุของ
หน่วยงานจัดลำดับรายละเอียดในการส่งเอกสารก่อนส่งเจ้าหน้าพัสดุของมหาวิทยาลัยต่อไป ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วย
ความถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ทันต่อการใช้งบประมาณตามไตรมาสของมหาวิทยาลัย  

ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข 
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยท่ีดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 

        ในปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีนโยบายในการลดการใช้พลาสติกและโฟมอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาพกถุงผ้า กล่องข้าว  และแก้วน้ำ เพื่อลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ไม่ใช้ภาชนะโฟมในการใส่
อาหาร  และมีนโยบายงดแจกถุงพลาสติกและกล่องโฟม หันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
กับร้านค้าทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น ร้านค้าในโรงอาหาร แฟมมิลี่ มาร์ท เป็นต้น มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย อาทิ Facebook  เว็ปไซต์ แผ่นป้ายไวนิล และจอโทรทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้  ยังสร้างแรงจูงใจและประกาศ
จุดยืนในเรื่องนี้ด้วยการแจกกล่องข้าวให้กับบุคลากรที่เข้าร่วมงานปีใหม่ของมหาวิทยาลัย เพื่อที่ทุกคนจะได้มีกล่องข้าวสำหรับพกพาขอ ง
ตนเอง เป็นการสร้างแรงจูงใจและชุมชนวไลยอลงกรณ์รักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทางหน่ึง 

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานหอพักนักศึกษา ได้มุ่งเป้าการสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากับ
นักศึกษาหอพัก  ด้วยการทำบุญหอพัก และกิจกรรมต่างๆของหอพัก จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกน ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนั กศึกษา 
พกกล่องข้าวและแก้วน้ำมาเองเพื่อรับประทานอาหารร่วมกัน ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นการลดการใช้พลาสติกและโฟมแล้ว  ยังเสริมสร้างลักษณะ
นิสัยในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม  โดยไม่ต้องให้ผู้อ่ืนทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารเพื่อรับประทานให้  แต่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบตนเอง 
จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของภาชนะพลาสติกและโฟม  และการจ้างคนล้างภาชนะในกิจกรรมลง  

กิจกรรมทั้งหมดน้ีเป็นการสะท้อนถึงการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย  และ
สามารถนำไปขยายผลต่อคนรอบข้างและครอบครัวได้อีกด้วย 
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ระดับ 4  มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม  
            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับทุกคณะและ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจาก
บุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันคัดเลือก  โดยมีเกณฑ์และเงื่อนไขในการเฟ้นหาบุคลากรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันของตนเอง  อีกทั้งยังสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยดำเนินการตามได้ โดย
จะต้องคุณลักษณะต่าง ๆ ดังน้ี 
 1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและ
การบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำน้ัน ๆ อย่างรอบคอบ 

3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 รางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
โดยคณะกรรมการต ัดส ินท ี ่ ได ้ร ับการแต ่งต ั ้ งจากมหาว ิทยาล ัย ได้ประช ุมเพ ื ่อค ัด เล ือกร ่วมก ัน ในว ันท ี ่  16 ม ีนาคม 2563   
ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  และดำเนินการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ 
อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ชั้น 2  ทั้งน้ีได้มีมติมอบรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสิ้นจำนวน 8 รางวัล ได้แก่  รางวัลผู้บริหาร จำนวน 2 รางวัล คือ 1) รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา 
รองคณบดีคณะครุศาสตร์  และ 2) นางสาวอารีย์ ทิพรส หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  รางวัลประเภท
บุคลากร 2 รางวัล คือ 1) นางสาวเยาวนารถ งามนนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   2) นางสาวบุษบงก์ วินิยม  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รางวัลประเภทนักศึกษา 4 รางวัล คือ 1) นายวรินทร์ ชังชื่น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2) นายภูธเนตร เกษางาม คณะ 
ครุศาสตร์   3) นายอาทิตย์ ขอแถมกลาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ 4) นายจอจอ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ระดับ 5  มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นท่ียอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสิมา  
โทขันธ์) ส่งนักศึกษาเข้าประกวดผลงาน ในหัวข้อ “เยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริ”  ทีม บ้านเราสีเขียว เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้
ตามแนวพระราชดำริไปต่อยอดขยายผลและมีผลการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  โดยรับรางวัลชมเชย ในโครงการค่าย
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เยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB CAMP รุ่นที่9) ในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ   และ โครงการ Zero waste ลดขยะให้เป็นศูนย์ โดยการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย Green Youth ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการประเมินอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 

3.2 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง 
 

3  
ชุมชน 

4 
ชุมชน 

จำนวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  4 ชุมชน ได้แก่ 
สำนักสงเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จำนวน  1 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชน   ตำบลคลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี    
    มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนตำบลคลองห้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 
จนถึงปัจจุบัน พบว่า ประชาชนในตำบลคลองห้ามีศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 
    ในปีงบประมาณ 2559 ชุมชนได้รับงบประมาณโครงการประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ขอคำแนะนำจาก
มหาวิทยาลัยในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏาน มหาวิทยาลัยได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำก้อนเห็ดนางฟ้าภูฏานจนชุมชนสามารถผลิต
ก้อนเชื้อเห็ดไว้ปลูกและจำหน่ายในชุมชน ต่อมาชุมชนได้มีการขยายโรงเรือนเพิ่ม เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการก้อนเชื้อเห็ดและดอกเห็ด
เพิ่มขึ้น หลังจากการติดตามของมหาวิทยาลัย พบว่า มีเห็ดบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ ซ่ึงชุมชนมีความต้องการนำเห็ดที่ไม่สมบูรณ์มาสร้างมูลค่าเพิ่ม 
โดยการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์ “แหนมเห็ด” 
    ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าไปให้ความรู้
เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าภูฏานเป็นแหนมเห็ด” หลังจากให้ความรู้ ชุมชนได้ผลิตแหนมเห็ดบริโภคและจำหน่ายภายใน
ชุมชน โดยได้รับองค์ความรู้เร ื่อง “การบริหารจัดการสินค้า การจัดจำหน่ายทางการตลาด” จากคณะวิทยาการจัดการ ทำให้ชุมชนใช้
ประโยชน์จากผลผลิตเห็ดได้ทั้งหมด รวมทั้งทำให้ชุมชนตำบลคลองห้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 
   ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินความสำเร็จของการ
บริการวิชาการ ทั้งน้ีได้ปรึกษากับกำนันตำบลคลองห้า และได้รับทราบถึงความต้องการของชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อ
จำหน่ายและสร้างรายได้ สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการจึงได้จัดทำโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า โดยร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในการไปให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน 
หลังจากที่สำนักฯ ร่วมกับคณะต่างๆ ได้ไปให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนคลองห้าอย่างต่อเน่ือง จนเกิดการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนคลอง
ห้า จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมมือการ
สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลคลองห้า กลุ่มเกษ ตร
เดียวกันตำบลคลองห้า (เกษตรปลอดภัยใจผู้บริโภค) กลุ่มไข่เค็มแม่บุญสืบ กลุ่มน้ำสมุนไพรบ้านคุณตา กลุ่มกระเป๋าผ้าคุณจิตร กลุ่มฟาร์มสุข
เล็กเล็กขนมเปี๊ยะ ซ่ึงในแต่ละกลุ่มมีการจัดการความรู้ของตนเอง และนำมาเผยแพร่ให้ชุมชนใกล้เคียง ส่งผลทำให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้
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เพิ่มขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้ หลังจากน้ันชุมชนสามารถนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มหาวิทยาลัยให้ความรู้ไปวางจำหน่ายในสถานที่ต่างๆ เช่น 
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (งานสินค้า OTOP ของดี 4 ภาค) และตลาดชุมชนบริเวณหน้าวัดหัตถสารเกษตร 
ตลาดหมู่ 5 และหมู่ 10 เป็นต้น นอกจากน้ีชุมชนตำบลคลองห้ามีการประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายนอก โดยผู้นำชุมชนได้นำชุมชนตำบล
คลองห้าเข้าประกวดวิสาหกิจชุมชน ส่งผลให้ชุมชนได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด จากน้ันได้เข้าร่วมประกวดระดับภาค และได้รับรางวัลที่  2 
ระดับพื้นที่ภาคกลาง 
    ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการลงพื้นที่ชุมชนตำบลคลองห้า เพื่อดำเนิน
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์จัดทำหนังสือถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ 5 ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี เพื่อถอดองค์ความรู้ของชุมชนตำบล
คลองห้า ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ให้กับชุมชนภายใต้โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายนอก 
    ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการมีการลงพื้นที่ชุมชน ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการดำเนินการดังน้ี  
1. จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้เป็นจิตอาสาและสร้างผู้นำในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน ได้แก่ การสร้างผู้นำในการผลิตผักปลอดสารพิษ และ
การสร้างจิตอาสาพัฒนาชุมขน 
2. ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ 
   กิจกรรมที่ 1 การผลิตพืชในระบบปลอดสารพิศวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยตำบลคลองห้า 
   กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าขนมอบ หมู่ที่ 11  
   กิจกรรมที่ 3 จัดตั้งตลาดชุมชนวิถีพอเพียงตำบลคลองห้า 
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าและการทำงานร่วมกันของเครือข่ายประชารัฐหลายภาคส่วน ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ คือ 
สามารถจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดภัยลุงผู้ใหญ่ หมู่ที่ 12 และหลังจากที่มหาวิทยาลัยไปลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ ส่งผลให้ประชาชน
ในพื้นที่ตำบลคลองห้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 17,510.24 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 33.46  
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุมชน ชีน้ำร้าย  
1. ชื่อชุมชนชีน้ำร้าย ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

  ชุมชนชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  เป็นชุมชนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ไปส่งเสริม ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซ่ึงเป็นปีที่เกิดอุทกภัยใหญ่ในหลายจังหวัดรวมทั้งชุมชนชีน้ำร้ายก็ได้รับความเสียหายมาก
เช่นกัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้นำอาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆไปสำรวจทรัพยากรและบริบทของชุมชนตำบลชีน้ำ
ร้าย เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน เช่น การทำนาเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
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หรือถ้ายังมีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในแปลงนาก็ได้มีการ ไปให้ความรู้ที่ถูกต้องในการใช้ให้ปลอดภัยเป็นข้าวปลอดสารพิษ 
ชุมชนมีการนำไม้ไผ่มาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ได้มีการให้ความรู้เก่ียวกับการออกแบบลวดลายและเทคนิคใหม่ๆในการจักสานให้สวยงาม
และทันสมัย เศษไผ่ที่เหลือทิ้งก็มีการนำมาใช้ประโยชน์ เช่น นำข้อไผ่มาทำโคมไฟ นำมาทำปุ๋ยอินทรีย์ นำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น นำพืช
สมุนไพรในท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่าสร้างเป็นนวัตกรรมต่างๆที่ชุมชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปทำขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ได้อีกทางหน่ึง  เช่น นำมาทำเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เช่น  กล้วยเฟรนฟราย  ปลาแผ่นสมุนไพร 3 รส  กระยาสาร์ทรวมธัญพืช
เพื่อสุขภาพ แหนมข้าวโพดเพื่อสุขภาพ บะหมี ่สมุนไพร  อัญชันหยี น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่เสริมหญ้าหวาน ทำเครื ่องสำอางที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ โลชัน จากสารสกัดพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ก่ิงมะขวิด เปลือกต้นจามจุรี เปลือกต้นคูน ดอกคูน ลูกเดือย เป็นต้น 
โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง ปี พ.ศ.2562 ส่งผลให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 ชุมชน     
1. ชื่อชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี : เป็นชุมชนที่ได้เข้าร่วมทำงานกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มา
อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียนพัฒนาชุมชน ซ่ึงในปีดังกล่าวได้มีการ
รวมกลุ่มแกนนำและชาวบ้านในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนตนเอง การคืนข้อมูลและ
จัดลำดับปัญหาตามความจำเป็นและความสำคัญว่าประเด็นใดที่ควรจะได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาก่อน ซ่ึงประเด็นที่ชุมชนลงความเห็นร่วมกัน
ที่อยากจะพัฒนาร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ การป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเอง ดังน้ี 
ด้านแกนนำ แกนนำมีศักยภาพในการจัดการตนเองในด้านการบริหารการดำเนินงาน ทำให้ชุมชนมีแกนนำในการนำออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง  
โดยใช้การเต้นบาสโลปแบบร่วมสมัย นอกจากยังทำให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ที่
ลานหมู่บ้านดาวเรือง ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน  1  ชุมชน 
1. ชุมชนบ้านง้ิว ตำบลบ้านง้ิว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  
เป็นชุมชนที่ได้เข้าร่วมทำงานกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งในปีดังกล่าวได้มีการ
รวมกลุ่มแกนนำและชาวบ้านในการสำรวจข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนตนเอง การคืนข้อมูลและ
จัดลำดับปัญหาตามความจำเป็นและความสำคัญว่าประเด็นใดที่ควรจะได้รับการแก้ไขหรือพัฒนาก่อน ซ่ึงประเด็นที่ชุมชนลงความเห็นร่วมกัน
ที่อยากจะพัฒนาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงเป็นที่มาของการวางแผนร่วมกันในการดำเนินโครงการ
มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเอง ดังน้ี ด้านแกน
นำ แกนนำมีศักยภาพในการจัดการตนเองในด้านการบริหารการดำเนินงาน ทั้งในด้านของการประสานเครือข่ายภายนอกและผู้นำชุมชน แกน
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นำมีการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในเรื่องที่จะดำเนินการโดยการเข้าร่วมอบรมและประชุมที่ทางทีมบริการวิชาการคณะ
มนุษยศาสตร์ร่วมกับชุมชนจัดขึ้น นอกจากศักยภาพของแกนนำแล้ว ชุมชนบ้านงิ้วยังมีศักยภาพในการจัดการตนเองด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการสร้างมัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในชุมชน การจัดทำแผนที่
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น (ตัวอย่าง ข้อมูลสารสนเทศ INFO GRAPHIC     เอกสารแนบ 3.2) 

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

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
4.83 

 

มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่ครอบคลุมเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  

1. กลุ่มเป้าหมายชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น   ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้ว 

2. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ  
3. กลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ ณ หอนิทัศน์ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงาน

นักศึกษา  
4. กลุ่มเป้าหมายที่เข้าใช้บริการ ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ และบ้านชีววิถี   

 
 ผลสรุปความพึงพอใจของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี ้

สรุปในภาพรวมของการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของชุมชนต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าใช้บริการทั้งหมด 3,687 คน  โดยมีผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่
ครอบคลุมเป้าหมายการให้บริการ โดยมีในภาพรวมจากค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 4 กลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 
 

         
 
 
 

รายการประเมิน 

กลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 
 

SD 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในพ้ืนที่

เป้าหมาย
โครงการ

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและ

ท้องถิ่น   

กลุ่มเป้า 
หมายผู้เข้ารับการ
อบรมในโครงการ
อบรมภาคทฤษฎี
สำหรับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตขับรถฯ 

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่

เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้  
ณ หอนิทัศน์ 

ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงาน
นักศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 

และบ้านชีววิถี   

1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอน /
การให้บริการ 

4.78 4.79 4.80 4.79 0.42 4.79 

2. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.79 4.96 4.98 4.97 0.29 4.92 
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รายการประเมิน 

กลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 
 

SD 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ชุมชนในพ้ืนที่

เป้าหมาย
โครงการ

ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและ

ท้องถิ่น   

กลุ่มเป้า 
หมายผู้เข้ารับการ
อบรมในโครงการ
อบรมภาคทฤษฎี
สำหรับผู้ขอรับ

ใบอนุญาตขับรถฯ 

กลุ่มเป้าหมายนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่

เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้  
ณ หอนิทัศน์ 

ราชภัฏ และอาคารแสดงผลงาน
นักศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

เนื่อง 
มาจากพระราชดำริ 

และบ้านชีววิถี   

3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.84 4.87 4.89 4.87 0.34 4.86 

4. ด้านการประชาสัมพันธ์  4.75 4.86 4.87 4.76 0.37 4.81 

5. ด้านคุณภาพการบริการ 4.76 4.85 4.78 4.77 0.42 4.79 

รวม 4.78 4.86 4.88 4.82 0.39 4.83 

 
          โดยสรุปผลคา่เฉลี่ยความพงึพอใจในภาพรวมเทา่กับ 4.83 ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจในด้านสิง่อำนวยความสะดวก มีคา่เฉลี่ย
สูงสดุ เท่ากับ 4.92 รองลงมาคือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.86 และดา้นการประชาสัมพันธ์ ด้านคุณภาพการ
บริการ และด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81  และ 4.79 ตามลำดับ   
 
 

3.4 จำนวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาและ โรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ ผลการเรียนรู้
และจิตพิสัยเกณฑ์การ
พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย 
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3.4.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
 
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา 

40 
โรงเรียน 

 
1,000  
คน 

24 
 โรงเรียน 

 
617 
คน 

3.4.1 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 24 โรงเรียน จำแนกเป็น 
โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 12 โรงเรียน  
โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  จำนวน 12 โรงเรียน  
3.4.2 จำนวนครูท่ีได้รับการพัฒนา 617 คน จำแนกเป็น 
ผู้บริหารและครโูรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 439 คน 
ผู้บริหารและครโูรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว  จำนวน 178 คน 
 

โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว   

ชื่อโรงเรียน 
จำนวนครูท่ีได้รับ
การพัฒนา(คน) 

ชื่อโรงเรียน 
จำนวนครูท่ีได้รับ
การพัฒนา(คน) 

1. โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ  44 1. โรงเรียนบ้านโคคลาน 9 
2. โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์   36 2. โรงเรียนบ้านวังบูรพา 10 
3. โรงเรียนวัดหว่านบุญ  27 3. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 8 
4. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา  15 4. โรงเรียนบ้านซับน้อย 6 
5. โรงเรียนวัดเทียนถวาย    106 5. โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ 16 
6. โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์  15 6. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 9 
7. โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์  35 7. โรงเรียนบ้านไทรทอง 34 
8. โรงเรียนวัดป่างิ้ว  12 8. โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติสุข 13 
9. โรงเรียนวัดบางเตยนอก  79 9. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนาสระแก้วรัชมังคลาภิเษก 15 
10. โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย  44 10. โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 42 
11. โรงเรียนวัดปทุมนายก     14 11. โรงเรียนบ้านมะกอก 10 
12. โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 12 12. โรงเรียนวัฒนานคร 6 

รวม 12 โรงเรียน 439 รวม 12 โรงเรียน 178 
  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยวางแผนในการพัฒนาไว้ ดังน้ี 
1. มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในเครือข่าย และภาคีเครือข่าย 8 ภาคี รายละเอียด ดังน้ี 
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       1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 4 
       2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 1 
       3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เขต 2 
       4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 7 
       5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 1 
       6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เขต 2 
       7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
       8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบพื้นที่ เป็นผู้ประสานงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดยผู้จัดการพื้นที่ลงไป
ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อสำรวจความต้องการ ความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน และศึกษาปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 
      2.1 มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้แก่ผู้จัดการพื้นที่ โดยการอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
      2.2 ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียน เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานโรงเรียน
ต้นแบบ 
      2.3 ผู้จัดการพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้นำชุมชน 
1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นโรงเรียนพอเพียง สอนดี สอนภาษา อาชีพ สีเขียว คุณธรรม สร้างสุข  ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่โยงเข้า
กับรายวิชา 
หมายเหตุ * ความคาดหวังของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโรงเรียน 24 โรงเรียน แล้วขยายผลให้กับโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบจำนวนไม่น้อย
กว่า 26 โรงเรียนแต่เน่ืองจากสถานการณ์ CO-VID 19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย 

3.5 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ขึ้นไป  

ร้อยละ  
40 
 

- 
●  

ไม่สามารถวัดผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยได้เนื่องจาก ในปีงบประมาณ 2563 มีโรงเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จำนวน 24 โรงเรียน ในการเป็นโรงเรยีน
เครือข่ายร่วมพัฒนา โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณาจารย์เป็นผู้จัดการพื้นที่ ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563 เป็นการ
การลงไปดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และชุมชนรอบโรงเรียน เพื่อสำรวจความต้องการ ความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน และศึกษาปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน พบว่า  
1. ทราบปัญหาที่แท้จริงของการมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (O-NET) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บางกลุ่มสาระวิชา โดยผู้จัดการพื้นที่จัดกิจกรรม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมที่โยงเข้ากับรายวิชา และมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมและศึกษาดูงานเพื่อให้ผู้บริหารโร งเรียน และ
ผู้จัดการพื้นที่ได้แนวทางในการพัฒนาโรงเรียน 
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2. ได้รูปแบบการจัดทำสื่อการสอน “คู่มือฝึกทักษะและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-NET” ในเดือน เมษายน 2563 ให้กับโรงเรียน
เครือข่ายที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้ง 24 โรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (O-NET) ให้สูงขึ้น นักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นจึงยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้ทันในปีงบประมาณน้ี ซ่ึงจะวัด
และทราบผลทดสอบทางการศึกษา (คะแนน O-NET) ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
3. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการใช้ส่ือของโรงเรียนต้นแบบ ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (O-NET) ให้สูงขึ้น       

3.6 จำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของ โรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน์ 

15 
โรงเรียน 

64 
 โรงเรียน 

โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์เป็นสื่อชุดวีดีทัศน์การสอนจำนวน 1,886 คลิป ผลที่
ได้เป็นโครงการนักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อการสอนมีFรงเรียนนำไปใช้ 64 โรงเรียน แยกเป็น 
จังหวัดปทุมธานีจำนวน 13 โรงเรียน 
1.ชื่อโรงเรียนวัดป่างิ้ว                
2. ชื่อโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ     
3. ชื่อโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต    
4. ชื่อโรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี  
5. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
6. โรงเรียนวัดนาวง 
7. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี                                              
8. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์                                                    
9. โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม                                                                                                             
10. โรงเรียนวัดเปรมประชากร                                                  
11. โรงเรียนวัดอัยยิการาม 
12. โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
13. โรงเรียนธัญบุรี 
14. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี                                                                              
จังหวัดสระแก้วจำนวน 4 โรงเรียน 
1.ชื่อโรงเรียนวัฒนานคร               
2. ชื่อโรงเรียนบ้านวังบูรพา           
3. ชื่อโรงเรียนบ้านคลองเจริญ        
4. ชื่อโรงเรียนนิคมสงเคราะห ์2      



(ร่าง) 

30 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

จังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ  11 โรงเรียน 
1. โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 
2. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 
3. โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 
4. โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 
5. โรงเรียนบ้านโพธ์ิศรี 
6. โรงเรียนบ้านหนองออ 
7. โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 
8. โรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) 
9. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
10. โรงเรียนขุขันธ์ 
11. โรงเรียนมัธยมโพนค้อ 
จังหวัดอุดรธานี  11 โรงเรียน 
1. โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
2. โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 
3. โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 
4. โรงเรียนบ้านท่าโสม 
5. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 
7. โรงเรียนหนองหานวิทยา 
8. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 
9. โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 
10. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 
11. โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 
จังหวัดเชียงราย 14 โรงเรียน 
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1. โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 
 2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
 3. โรงเรียนบ้านเทอดไทย 
 4. โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 
 5. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 
 6. โรงเรียนบ้านถ้ำ 
 7. โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 
 8. โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 
 9. โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 
 10. โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 
 11. โรงเรียนบ้านจ้อง 
 12. โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล 
 13. โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ิศาสตร์ 
 14. โรงเรียนเทิงวิทยาคม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  10 โรงเรียน 
1. โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช 
2. โรงเรียนบ้านชะอวด 
3. โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 
4. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
5. โรงเรียนท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา 
6. โรงเรียนปากพนัง 
7. โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
8. โรงเรียนวังหินวิทยาคม 
9. โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
10. โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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เปา้ประสงค์ท่ี 4 บณัฑิตและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีมีคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขา้ใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

15  
ผลงาน 

7 
ผลงาน 

ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ จำนวน  7 ผลงาน 
 
ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป สถานท่ีเผยแพร่  ผู้จัดและผู้เข้าร่วม  

1 ขนมหวานสืบสาน
วัฒนธรรมไทย “กาละแม” 

งานศิลปวัฒนธรรม ระดับชาติ วันที่ 29 พ.ย. 62   งาน
มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
สมัย ครั้งที่ 2 (2nd VRU Folk 
Contemporary Festival 
2019) ระหว่างมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์. กับ ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เครือข่ายและมีการนำเสนอ
ผลงานสร้างสรรค์ทาง ด้าน
นาฏยศิลป์           

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม    
งานศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัย 18 แห่ง. 

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1  
การประกวดมารยาทไทย 

1. นายชัยวัช มะลิไทย 
2. นายวีรภัทร ศักดิ์ไทย
เจริญชัย 
3. นางสาวศุภาพิชญ์ 
ชาวปลายนา 
4. นางสาววิภาดา    
สร้างการนอก 
และ นายกิตติวุฒิ      
ไชยการ ผู้ฝึกซ้อม 

ระดับชาติ 30-31 มกราคม 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

3 ประกวดมารยาทไทย
ระดับอุดมศึกษา (ทั่ว

1.นางสาวบงกช ผงสูง
เนิน 

ระดับชาติ วันที่ 19 กันยายน 2562 
โครงการมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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ประเทศ) ครั้งที่ 7 ได้เข้า
ร่วมประกวดมารยาทไทย 
โครงการมหาวิทยาลัย
รามคำแหง อนุรักษ์ 
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย 

2.นางสาวสุมิตตา ระวัง
กิจ 
3.นายธันวา  ดาลควิส 
4.นายณัฐพงศ์ กุล
อุปฮาด 
 

รามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

4 การแข่งขันประกวด 
ทูตวัฒนธรรม 
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

นางสาวภัทราวรรณ       
ศรีอนันต์ 

ระดับชาติ 31 มกราคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม 

การประกวดทูตวัฒนธรรม
เครือข่ายคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย  
 

5 วัฒนธรรมดนตรีท้องถิ่น
ร่วมสมัยปทุมเภรี 

งานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

นานาชาติ วันที่ 17–19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี จังหวัดลพบุรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี จังหวัดลพบุรีและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรราชูปถัมภ์ 

6 การแข่งขันประกวด 
ร้องเพลงลูกทุ่งที่มีเน้ือหา
เก่ียวเน่ืองกับการ
เกษตรกรรม  
(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

นางสาวกัญญารัตน์      
สุขสวัสดิ์ 

ระดับชาติ 19-20 ก.พ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

7 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
“กินวิบาก”  
(คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) 

1.นายภาคภูมิ ทองเศรษฐี 
2.นายจักรพงษ์ สรเสนา 

ระดับชาติ 19-20 ก.พ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
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4.2 จำนวนเงินรายได้ที่เกิด
จากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

10 ล้าน
บาท 

1.4729
ล้านบาท 

เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
จำนวน 1,472,900 บาท เกิดจากการดำเนินงาน ดังน้ี  

ท่ี ชื่อโครงการ รายได้ 
(บาท) 

ว/ด/ป ท่ีจัด ชื่อหน่วยงาน 

1 โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562 400,000  11 พ.ย. 62 โรงเรียนสาธิต 
งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

2  โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน  
(เช่าชุดไทย) 

   5,500  ต.ค. 62 – ธ.ค. 63 งานศิลปวัฒนธรรม 
กองพัฒนานักศึกษา 

3 โครงการจัดหารายได้จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ (เรือนไทย) 

980,000  ต.ค. 62 – ธ.ค. 63 งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

4 โครงการการเรียนกองชุดสู่มืออาชีพในดนตรีแนวร็อก  
รุ่นที่ 1 

15,000  ต.ค. 62 – ธ.ค. 63 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

5 กิจกรรมการเล่นบทเพลงกีต้าร์ฮีโร่ 21,700  9 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

6 การแสดงดนตรีเพื่อจัดหารายได้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

48,000  2 – 13 ตุลาคม 2562 
2 – 3 พฤศจิกายน 
2562 
7 – 8 ธันวาคม 2562 
1 – 2 กุมภาพันธ์ 
2563 
 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 

7 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (จำหน่ายขลุ่ย) 2,700 14 กันยายน 2563 งานศิลปวัฒนธรรม 
 รวม 1,472,900   
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เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรบัต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ  
35 

ร้อยละ 
32.31 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 458 คน  มี
คณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 148 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เท่ากับร้อยละ 32.31 

5.2 ร้อยละของอาจารย์ที่
สำเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศต่ออาจารย์
ทั้งหมดที่สำเร็จ การศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการรับรองคุณวุฒิ
จาก ก.พ.  

ร้อยละ  
15 

ร้อยละ 
8.78 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนว น 458 คน มี
คณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน  148  คน  มีจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 13 คน เม่ือคำนวณ
ตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อจำนวนอาจารย์ที่
สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ ร้อยละ 8.78 
 

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
60 

ร้อยละ 
42.81 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอ
ตำแหน่งวิชาการ  ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 327 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 140 คน  เม่ือคำนวณตามสูตร
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 42.81 
 
 
 
 

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ
การรับรอง มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจาก 
สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 

10  
คน 

51  
คน 

จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน  51 คน  โดยได้รับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแยกตามสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ี 
ท่ี ชื่อ-นามสกุล ชื่อการรับรองมาตรฐาน ชื่อหน่วยงาน 
1 1) รศ.ดร.กรินทร์  กาญทนานนท์ 

2) ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล 
3) รศ.จิราภรณ์  เบญจประกายรัตน์ 
4) ผศ.ประจบ  ดีบุตร 
5) รศ.ดร.วัชระ  เพิ่มชาติ 

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร   
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6) ผศ.สัญลักษณ์  ก่ิงทอง 
7) อาจารย์ภุมรินทร์  ทวิชศรี 
8) อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
9) อาจารย์โชติกาญจน์  ราชกรม 
10) อาจารย์พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล 

2 1) ผศ.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์ 
2) อาจารย์ธีระญา  ปราบปราม 
3) อาจารย์ธรรมรส  เปานิล 

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต   สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา (เนติบัณฑิตไทย) 

3 1) ผศ.ธนาวุฒิ  วงศ์อนันต์ 
2) อาจารย์ธีระญา  ปราบปราม 
3) อาจารย์ธรรมรส  เปานิล 
4) ผศ.อัญชัญ  ยุติธรรม 

ใบอนุญาตทนายความ สำนักอบรมวิชาว่าความแห่ง
สภาทนายความ 

4 1)   อาจารย์อัจจิมา  ม่ันทน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซิสโก้ (Cisco 
Career Certifications) 

บริษัท ซิสโก้ 

5 1) อาจารย์อัจจิมา  ม่ันทน มาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ Comp TIA 
Certifications 

 

6 1) อาจารย์ไพรินทร์  มีศรี 
2) อาจารย์กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน 

มาตรฐานวิชาชีพ ไอที หรือ 
Information Technology 
Professionals Examination : ITPE 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) โดย สถาบันพัฒนา
บุคลากรแห่งอนาคต (Career 
for The Future Academy) 

7 1) ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
2) อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย 
3) อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล 
4) อาจารย์ภัทรพรรณ พรหมคช 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร 

คุรุสภา 
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5) ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง 
6) อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 
7) อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม 
8) อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ 
9) ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
10) รศ.พนิดา ชาตยาภา 
11) อาจารย์มณฑา วิริยางกูร 
12) อาจารย์วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์ 
13) อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
14) อาจารย์นิตย์ เน่ียงน้อย 
15) อาจารย์พูนพชร ทัศนะ 
16) ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน 
17) อาจารย์ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร 
18) ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ 
19) อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต 
20) อาจารย์ศัสยมน สังเว 
21) อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธ์ิ 
22) อาจารย์จิตตรี พละกุล 
23) รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
24) อาจารย์เสริม พงศ์ทอง 
25) ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 
26) อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธ์ุ 
27) ผศ.คันธรส ภาผล 
28) อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ 
29) รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี 
30) อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ 
31) อาจารย์สุชาวดี สมสำราญ 
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32) อาจารย์ศาสตรา หล้าอ่อน 
33) อาจารย์ณัฐวัตร สุดจินดา 
34) ผศ.นันทิยา รักตประจิต 

 

 
5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้าสู่ 
ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ การ
ประเมิน 

ร้อยละ  
3 

ร้อยละ 
16.17 

 

             ปีงบประมาณ 2563  ดำเนินการต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2562  บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งหมด จำนวน 68 คน ผู้ผ่านเข้า
สู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน ดำเนินการแล้วเสร็จและยังอยู่ระหว่างดำเนินการ  ดังน้ี 
            1) มหาวิทยาลัยมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบมราชูปถัมภ์ เรื่อง การรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 
เพื่อประเมินและแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญซเฉพาะ จากระดบัปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ ลงวันที่ 4 
มีนาคม 2562 
            2) มีพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนยื่นความประสงค์ตามประกาศฯ จำนวน  45  คน  
            3) ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ จำนวน 26 คน จำแนกผู้เข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
จากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ มีผลในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 15 คน  มีผลในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 11 คน  
          4) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 คน  
           ทั้งน้ี  สรุปปีงบประมาณ 2563 มีบุคลากรสายสนับสนุนจากที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมิน จำนวน 68 คน สามารถเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ  16.17 

5.6 ร้อยละของบุคลากร
และผู้นำที่ได้รับการพัฒนา
และผ่านผลการประเมิน
หลักสูตร ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
73.68 

ปีงบประมาณ 2563 บุคลากรจำนวน 106 คนและผู้นำและผู้บริหาร จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 133 คน ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผล
การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 
มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและผู้นำ 2 หลักสูตร ดังน้ี 
 
1. ชื่อหลักสูตร “การอบรมเพื่อเป็นอาจารย์ที่ดี (To be a good teacher)” วันที่ดำเนินการ 18 สิงหาคม 2563 สถานที่จัด ณ ห้องประชุม 
SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 36 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 36 คน  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้าอบรมจากกลุ่มเป้าหมาย 
- เชิงคุณภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
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2. ชื่อหลักสูตร “อาจารย์สู่มาตรฐานความเป็นอาจารย์มืออาชีพระยะที่ 1 (Introduction for VRU-PSF)” วันที่ดำเนินการ 20 สิงหาคม 
2563     สถานที่จัด ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 70 คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 62 คน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมาย 
- เชิงปริมาณ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- เชิงคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมมีผลงานในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของการบริหารงานด้าน
บุคคล 

มากกว่า 
4.51 

4.76     ในปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำ แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร โดยเป็นการ
สอบถามทางออนไลน์ โดยใช้google form โดยมีรายละเอียด ดังนี้ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 265 คน จากทั้งหมด 829 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.96 จำแนกเป็นสายวิชาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 32.45 และเป็นสายสนับสนุน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 67.54 ผลจากการ
ประเมินได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 แปลผลได้ว่า บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม  ด้านบุคลากร ในระดับมากที่สุด จำแนกเป็นราย
ด้านได้ดังน้ี  

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
 1) ด้านอาคาร/สถานท่ี และภูมิทัศน์ 
- ความสะดวกในการเดินทางมารับบริการป้ายข้อความบอกจุดให้บริการ มีความชัดเจนเข้าใจง่ายและภูมิทัศน์ของหน่วยงาน
ฯ ร่มรื่น และสวยงาม 

4.73 

 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 
- อุปกรณ์/เครื่องมือที่ให้บริการ/ใช้งาน เพียงพอมีคุณภาพ และทันสมัยและมีสถานที่รองรับการให้บริการที่เหมาะสม      4.67 
 ด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 
- ที่ทำงานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเข้าทำงาน พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์และนโยบายด้านบุคลากร 4.76 
 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการและเจ้าหน้าท่ีให้บริการ  
- มีขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวให้บริการด้วยความเสมอภาคมีความรู้ความสามารถในการให้บริการมีการติด
ประกาศหรือแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการและนำเทคโนโลยีมาใช้งาน 

4.88 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.76 
 
ข้อมูล ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 
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5.8 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ 
2.44 

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 นั้น มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จำนวน 82 หลักสูตร มีหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 
จำนวน 2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 2.44 รายละเอียดดังน้ี 

 
ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน จำนวนหลักสูตร 
ดีมาก 4.05 2 หลักสูตร 
ด ี 3.04-3.93 65 หลักสูตร 
ปานกลาง 2.38-2.99 12 หลักสูตร 
น้อย 1.58-1.81 2 หลักสูตร 
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 0 1 หลักสูตร 
    

5.9 ค่าคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 

200 
คะแนน 

202 
คะแนน 

        ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 โดยได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx จำนวน 4 ท่าน 
เป็นบุคคลภายนอก 2 ท่าน และบุคคลภายใน 2 ท่าน  โดยมีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้านกระบวนการหมวดที่ 1-6  
มีผลการประเมินอยู่ที่ 134 คะแนน และด้านผลลัพธ์หมวดที่ 7 อยู่ที่ 68 คะแนน รวมเป็นคะแนนทั้งสิ้น 202 คะแนน  
(เอกสารแนบ 5.9)                     

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่
ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   

ร้อยละ  
20 

ร้อยละ  
0 

ในปีการศึกษา 2562 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ได้มีการสำรวจหลักสูตรที่มีความต้องการและมีความพร้อมในการตรวจประเมิน
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR โดยจัดทำบันทึก อว 0630.012/ว585 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จากการสำรวจ พบว่า หลักสูตรที่
ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียน TQR จำนวน 3 หลักสูตร แสดงรายละเอียดดังตาราง และหลักสูตรมีคุณสมบัติ
เบื้องต้นที่ไม่ขอรับการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ TQR จำนวน 32 หลักสูตรจากจำนวนหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
โดยให้เหตุผลในการไม่รับการตรวจประเมิน คือ 1) เป็นหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 มีการใช้หลักสูตรเป็นปีแรก 2) จำนวนการรับ
นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่ระบุไว้ใน มคอ.2 3) หลักสูตรอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร และ 4) ขอเตรียมความ
พร้อมหลักสูตรเพื่อขอรับการตรวจฯ ในปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรที่พร้อมตรวจ TQR ในปีการศึกษา 2562 จะรับการตรวจแสดงดัง
ตาราง 
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คณะ/วิทยาลัย จำนวนหลักสูตรท่ีมีขอตรวจ TQR วันตรวจประเมิน 
1. คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ 

 
16 มิถุนายน 2563 
 
16 มิถุนายน 2563 

2. คณะมนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร  

15 มิถุนายน 2563 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่หลักสูตร TQR งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพจัดโครงการสัมมนาการ
ยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ (TQR) ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 
ณ ห้องประชุมเพชรบุรี อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ พร้อมทั้ง
สรุปประเด็นที่ได้จากการอบรมส่งให้คณะและหลักสูตร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
0.18 

ในปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการ ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการรับการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัย ร่วมกับ 
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานภายในคณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงานต่างๆร่วมตอบคำถามแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ
(OIT)ตามประเด็นที่ ป.ป.ช.กำหนด โดยหน่วยงานภายใน นำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยขึ้นเผยแพร่หน้าเวปไซต์ของหน่วยงาน และผู้ดูแลระบบเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้ดำเนินการนำข้อมูลตามประเด็นคำถามนำเข้าสู่ระบบITAS ของมหาวิทยาลัยที่จะส่งคำตอบตรงเข้าสู่ระบบITAS ของ ป.ป.ช.ครบ
ทุกข้อคำถามและประเด็นที่ถาม 

     2. มหาวิทยาลัยโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบโครงการ ได้อนุมัติคำตอบแบบสำรวจการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ(OIT) ในระบบ ITAS เพื่อส่งผลให้กับ
สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการประเมิน  

    3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินในรบบ ITAS ในวันที่ 24 ก.ย. 2563 โดยมีผลการประเมิน
สรุปได้ดังน้ี   
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อันดับ ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด คะแนน กลุ่มเป้าหมาย 
1 9 การเปิดเผยข้อมูล 100.00 สาธารณะ-OIT 
2 10 การป้องกันการทุจริต 93.75 สาธารณะ-OIT 
3 6 คุณภาพการดำเนินงาน 91.02 ภายนอก-EIT 
4 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 90.52 ภายนอก-EIT 
5 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 90.40 ภายนอก-EIT 
6 1 การปฏิบัติหน้าที่ 83.17 ภายใน-IIT 
7 3 การใช้อำนาจ 82.49 ภายใน-IIT 
8 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 77.70 ภายใน-IIT 
9 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.49 ภายใน-IIT 
10 2 การใช้งบประมาณ 74.86 ภายใน-IIT 
  รวม 89.69   

  และมี ข้อแนะนำ/หมายเหตุ ดังนี ้

       จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่
เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด 
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด EIT และ OIT ซ่ึงสะท้อนคุณภาพ
การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้ แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จึงควรดำเนินการดังน้ี 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิด
ความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้
งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดย
เปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 3) การใช้อำนาจของ
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ผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและ
เปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและ
ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหา
การทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.69  
เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 89.65  เพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 0.18  (ไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี กำหนดให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีงบประมาณเดิม 2562)         
ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics Ranking 
เม่ือเปรียบเทียบ 
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราช
ภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับที่ 

15 

อันดับที่ 
36 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking เม่ือเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏ อยู่อันดับที่ 36 
ผลการดำเนินงาน 
           
 
 
 
 
 
 

5.13 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่า 
อันดับที่ 

195  

อันดับที่ 
191 

มหาวิทยาลัยสีเขียวระดับโลก (UI Green Metric World University Rankings) มีเกณฑ์ทั้งสิ้น 6 ด้าน คือ ด้านการจัดการทางกายภาพ 
ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการขยะ ด้านจัดการด้านขนส่ง และการจัดการด้านการศึกษาและการวิจัย ในการ
ดำเนินการของมหาวิทยาลัยด้านมีการดำเนินการกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานต่างๆ มากมาย อาทิ ด้านการ
ปรับปรุงด้านพื ้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มพื ้นที่สีเขียว การจัดการน้ำทั ้งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเสีย การจัดการขยะของ
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มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมดังน้ี 1)โครงการรณรงค์ยกเลิกการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก 2)โครงการการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง นอกจากนี้ยังมี
การดำเนินการโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำและ
ไฟฟ้า โครงการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น โดยการดำเนินการต่างๆ น้ี ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี  ทั้งน้ี 
การดำเนินการต่างๆ น้ัน มีผลให้ ในปี ค.ศ. 2020 ซ่ึงตรงกับปีการศึกษา 2563 ทาง UI Green Metric World University Rankings ได้จัด
อันดับให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่อันดับที่ 191 ในระดับเอเชียจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมิน
ตามเกณฑ์ทั้งหมด 463 แห่งhttp://greenmetric.ui.ac.id/  
 

ปี 
อันดับที่ 

(ระดับเอเชีย) 

จำนวน
ทั้งหมด 

(ระดับเอเชีย) 

คะแนนรวม 
(เต็ม 10,000 

คะแนน) 

สถานที่และ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พลังงานและการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
ของเสีย น้ำ การขนส่ง การศึกษา 

2560 209 236 2,721 778 702 447 170 361 263 

2561 194 307 3,975 750 775 750 375 675 650 

2562 237 373 4,100 625 875 675 375 700 850 

2563 191 463 5,525 800 1,200 975 700 775 1,075 
 
 

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  

มากกว่า 
4.51 

ร้อยละ 
3.59 

ในปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยทำการสำรวจ ความผูกพันของบุคลากรต่อ มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ ์ ประจำปี
งบประมาณ 2563 รอบที ่2  (1 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563) โดยมีผลการประเมิน ดังน้ี การสอบถามความผูกพันของบุคลากรในองค์กร  
จำนวน 3 ด้าน (จากเดิมถามแบบภาพรวมแบบใหม่จำแนกออกเป็น 3 ด้าน)  จากการสอบถามและสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่าผลการประเมินในภาพรวมเป็น ดังน้ี  ข้อมูล ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2563 
 

ประเด็นประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร คะแนนค่าเฉลี่ย 
3.1 ด้านความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 3.72 
3.2 ด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร 3.34 
3.3 ด้านการดำรงสมาชิกภาพและเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  3.72 

ค่าเฉลี่ยของความผูกพัน 3.59 
  

 

http://greenmetric.ui.ac.id/
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
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ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

มากกว่า 
4.00 

4.46 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เท่ากับ 4.46 โดยมีค่าเฉลีย่ในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
1. มิติด้านการสนับสนุนการเรียนการสอน            ค่าเฉลี่ย  4.81  
2. มิติด้านการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย  4.83 
3. มิติด้านพัฒนางานวิจัย                                ค่าเฉลี่ย  4.53 
4. มิติด้านการพัฒนานักศึกษา                          ค่าเฉลี่ย  4.05 
5. มิติการให้บริการ                                 ค่าเฉลี่ย  4.10 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาด
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยเทียบ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด 

4 2.46 จำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดจำนวน  80,784 คน เข้าศึกษาต่อต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  
จำนวน 1,985 คน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมด  
ร้อยละ 2.46 ข้อมูล http://www.info.mua.go.th/info/  ณ วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563 
(เอกสารแนบ 5.16) 

5.17 ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร้อยละ  
25 

ร้อยละ  
2.83 

นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยละ   2.83    แยกตามคณะดังน้ี 
 

คณะ 
จังหวัดปทุมธานี ร้อยละของ

นักศึกษา
ใหม่ 

จังหวัดสระแก้ว ร้อยละของ
นักศึกษา

ใหม่ 
นักศึกษา

ใหม่ 
นักเรียนใน

จังหวัด 
นักศึกษา

ใหม่ 
นักเรียน 

ในจังหวัด 
คณะครุศาสตร์ 58 9,361 0.62 23 4,244 0.54 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 9,361 0.53 23 4,244 0.54 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 45 9,361 0.48 6 4,244 0.14 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 9,361 0.04 1 4,244 0.02 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 35 9,361 0.37 3 4,244 0.07 

คณะวิทยาการจัดการ 66 9,361 0.71 27 4,244 0.64 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12 9,361 0.13 2 4,244 0.05 

http://www.info.mua.go.th/info/


(ร่าง) 

46 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

คณะ 
จังหวัดปทุมธานี ร้อยละของ

นักศึกษา
ใหม่ 

จังหวัดสระแก้ว ร้อยละของ
นักศึกษา

ใหม่ 
นักศึกษา

ใหม่ 
นักเรียนใน

จังหวัด 
นักศึกษา

ใหม่ 
นักเรียน 

ในจังหวัด 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 8 9,361 0.09 1 4,244 0.02 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว 0  0 21 4,244 0.49 

รวม 278 9,361 2.97 107 4,244 2.52 

ข้อมูล  http://www.eduwh.moe.go.th/pub/ ณ วันที่  10 เมษายน 2563 
คิดเป็นร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียน เท่ากับ  2.83  

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 

ร้อยละ  
2 

ร้อยละ  
0.98 

รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 เป็นเงนิ   1,053,766,782.06 บาท  
รายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นเงิน  1,070,002,479.37 บาท  
วิธีการคำนวณ 
  รายได้ปีก่อน        =   1,053,766,782.06 
รายได้ปีปัจจุบัน          1,070,002,479.37 

5.1 อัตราส่วนกำไรจากผล
การดำเนินงาน 
(Operation Profit 
Margin)  

0.3 0.09 ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีกำไรจากการดำเนินงาน  95,910,994.71 บาท มีรายได้ 1,070,002,479.37 บาท เม่ือคำนวณอัตรากำไร
จากผลการดำเนินงาน (Operation Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 0.04  รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 (ข้อมูลก่อนปิดงบประจำปี) 
วิธีการคำนวณ 
กำไรจากการดำเนินงาน = 95,910,994.71 
   รายได้สุทธิ              1,070,002,479.37 

5.20 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ของ
งานบริหารทรัพย์สินและ
รายได้ 

มากกว่า 
20 

1.97 ในปีงบประมาณ 2563 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ นำเงินไปลงทุน 149,891,312.13บาท มีผลกำไร เดือน กันยายน (2,947,022.34) 
บาท เม่ือคำนวณอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คิดเป็นร้อยละ (1.97)%  
 โดยมีวิธีการคำนวณ ได้ดังน้ี 
 กำไรจากการดำเนินงาน  = (2,947,022.34) x 100% = (1.97)% 
 งบประมาณรายจ่าย       149,891,312.13 
 หมายเหตุ       1. ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง ลดค่าเช่าพื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน2563-เดือนมิถุนายน2563) 
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2563 
ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค (โคโรนา2019) ทำให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ (เดือนเมษายน2563–เดือนมิถุนายน2563)  
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เอกสารแนบ



 
เอกสารแนบ 1.2.1 จำนวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 120 ผลงาน ได้แก่ 
  
ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ประเภทผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หน้าท่ี 

 วิทยาการจัดการ      
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภยัของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีเ่ดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในกรงุเทพมหานคร 

1.ฐิติภา เทียมนรา 
2.ธนาพร กรเอ่ียม 
3.ศิริพร ปฏิทิน 
4.ศศิธร สิริธรรม 
5.สุรางคณา วงษ์ปรีขา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 3 - 4 
ธันวาคม 2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 “เกษตร
กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หน้า 
897 - 905 

2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การจัดการด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ชลธิชา พลยุทธ 
2.ฐิตาภรณ์ เทียมนรา 
3.นันทิชา ทันบุญ 
4.ปิยะธิดา เพชรคอน 
5.สุทธิภรณ์ โตเขียว 
6.อรรถยา งอกคำ 
7.จุรีรัตน์ หนองหว้า 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 3 - 4 
ธันวาคม 2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 “เกษตร
กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หน้า 
915 - 923 

3 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประชาชนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1.กิตติพร สาลิกา 
2.กัลญารัตน์ ฝอยสำโรง 
3.ก่อเกียรต ิสว่างแจ้งศร ี
4.ณัฐลิดา รื่นฤทัย 
5.วริศรา พรมโสภา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสทิธ์ิ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 3 - 4 
ธันวาคม 2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16 “เกษตร
กำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หน้า 
906 - 914 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หน้าท่ี 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.ปานทิพย์ จำเนียรหล้า 
2.เพชรชนก โพธ์ิทอง 
3.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 12 – 13 
ธันวาคม 2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ประจำปี พ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและ
นวัตกรรม”  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
หน้า 108  

5 มุมมองของผู้บริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพ
ต่อคุณภาพการให้บริการ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.ธิติมา แซม้่า 
2.เบญจมาศ บึกขุนทด 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

6 มุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีต่อทักษะ
ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดทำ
รายงานทางการเงิน 

1.ลักษณ์สุดา ชัชวรัตน์ 
2.กัญญารัตน์ ฤาชา 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชี 
เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

1.ธนวรรณ ห่วงต่าย 
2.คัมภีรพรรณ จูลพงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

8 การเลือกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงลำดับขั้น 
(ANALYTIC HIERARCHY PROCESS : 
AHP) 

1.อนุษรา นากองศรี 
2.อุลัยวรรณ สารคำ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในสำนักงาน
บัญช ีจังหวัดปทุมธานี 

1.อภิญญา ไชยผาสุก 
2.นวลอนงค์ คำราพิช 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

10 การศึกษาระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี 

1.ศิริพร แผนดี 
2.ศิริลักษณ์ คำจันวงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 
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11 สมรรถนะการทำงานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและบัญชี : 
กรณีศึกษา ในหน่วยงานราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตปริมณฑล 

1.ปติณญา เหลือสุข 
2.สุนันทา ณรงค์ฤทธ์ิ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา 
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563วิทยาลัยนครราชสีมา 

12 การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการ
บัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน ในนิคมและในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.จิตรลดา ศรีแก้ว 
2.สุวรรณา บุญมาก 
3.ปริยากร สว่างศรี 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา 
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563วิทยาลัยนครราชสีมา 

13 คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มี
ผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.ณัฏฐธิดา จินวิเศษ 
2.นภาพร โคตรจังหรีด 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา 
ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563วิทยาลัยนครราชสีมา 

14 การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหาร
ฝ่ายบัญชีต่อการบริหารจัดการตามหลักวงจร
คุณภาพ (PDCA) กรณีศึกษาเขต
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.บุษยามาศ พิมพา 
2.สิทธิชัย แสนบุญ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 
9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

15 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพกับ
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีใน
สำนักงานบัญชี เขตกรุงเทพมหานคร 

1.เอกรัตน์ กาวิละ 
2.รุ่งทิพย์ ทนันชัย 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยั
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

16 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 
กรณีศึกษาตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

1.สุพัตรา เนติ 
2.มลธิดา หลานวงษ์ 
3.ภารดี นึกชอบ 
 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 
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17 การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรม เสื้อเย็บมือภู
ไท กรณีศึกษา : สินค้า OTOP  
บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.วรพันธ์ บุญละคร 
2.ปภาวรินทร์ เนตรคุณ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

18 อิทธิพลของระบบปฏิบัติการ Machine 
Learning ต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี 

1.ภานุวัฒน์ พรรณชีพ  
2.ณัฐนรี มีจันทร์ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

19 ความพร้อมของสำนักงานบัญชีต่อการส่งงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Filing)  
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.นัฐฏาดาว แซ่ตัน 
2.ศรัณยา ทับทิมศรี 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

20 การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
กรณีศึกษา : นักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.ดอกฟ้า ทองคำ 
2.ศิริมล ประคำศรี 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

21 การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชี 
กรณีศึกษา : นักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1.ดอกฟ้า ทองคำ 
2.ศิริมล ประคำศรี 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

22 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.อรพรรณ เสมาฉิม 
2.วิลาวรรณ บัวนันท์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
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ในพระบรมราชูปถัมภ์   
23 การสื่อสารการตลาดที่มีผล 

ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ  
7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ชุตินันท์ จันทร์ธิขัต ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

24 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นใน
รูปแบบสต๊อปโมชัน เรื่อง ผลกระทบของ
อาหารเหลือทิ้ง 
 

1.จักรภัทร น้อยสถิตย์ 
2.ฐนพัฒน์ เฉลยกลิ่น 
3.นิทัศน์ ชิณกธรรม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ : ผลิตภัณฑ์โอทอป และการ
ท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี  
 

1.ภานุเดช ไวยวรรณา 
2.ยุวเทพ อินทร์ทอง 
3.ภาณุพันธ์ พรมชัย 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

26 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม
บริการวีดีโอตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี 

1.วัลย์วิษา กองบุญ 
2.จิรเมธ ธรรมโรจน์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
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วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

27 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 
 

1.จักพงษ์ วรรณบวร 
2.ธารีฉัตร ศิริอรรถ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

28 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
 

1.รวี เสรีตระกูล 
2.ศิริพงศ์ แก้วก่อง 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

29 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สาย 
บางปะอิน – นวนคร 
 

1.ปกรเกียรติ์ ลิ้มวิโชติ 
ธนากูล 
2.อภิชญา เอ่ียมโพธ์ิ 
3.เอกชัย สมเตย 
 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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30 ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกเช่าหอพักของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.ลภัสนันท์ ธงสวรรค์ 
2.สายสุนีย์ กิจโฉ 
 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

31 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยว
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.พนิดา กลิ่นหอม 
2.จอย ผดุงศิลป์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

32 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
บริหาร ธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี 
 

1.วรรัตน์ ใจเลี้ยง 
2.ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

33 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย กรณีศึกษาสถานีหัวลำโพง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

1.สุภาวรรณ คนหาญ 
2.นราพร เรือศรีจันทร์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

34 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
เทสโก้โลตัส สาขานวนคร 
 

1.ชมพูนุช บัวทอง 
2.เมธาวี ทองใบ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

35 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรถตู้สาธารณะ
ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร 
(จตุจักร) 

ณัฐดนัย ปลื้มพันธ์ 
 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

36 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี 
 

1.ดวงนภา โสระสะ 
2.วิชุดา อินทร์อนันต์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

37 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ย
ยังชีพในเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 

1.สุดารัตน์ แซ่อ้ือ 
2.ธนกฤต แก้วเสถียร 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
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 ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

38 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ใน
จังหวัดปทุมธานี 

1.นภาพร สันทะยา 
2.กุลธิดา ฤทธ์ิงาม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

39 ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนใน
เขตจังหวัดปทุมธานี 

1.พนิศา เทียนขาว 
2.เสาวลักษณ์ พงษ์สมร 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

40 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี 

1.ภัทรา สระอา 
2.บุญญฤทธ์ิ จันทร์น่วม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

41 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ 1.ถิรานุ ใยสามเสน ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
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ผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าแห่งหน่ึงในเขต
คลองหลวง 

2.สัมฤทธ์ิ ทับทิม พฤษภาคม 2563 “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

42 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

1.กรกนก สุคันธเกียรติ 
2.ธิดารัตน์ ภาษาดี 
3.สิทธิโชค กลางอรัญ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

43 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
ร้านกาแฟ 

1.ธนาตุล อุ่นอกพันธ์ 
2.พรปวีณ์ วรชิราภรณ์ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

44 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของธุรกิจร้านหมูกระทะ 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

1.เกตวดี เงินโชคอุดม 
2.พรหมพร จิอู๋ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
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ในพระบรมราชูปถัมภ์   
45 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่ม
วัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 

1.จุฑามาศ หัสดี 
2.อัญมณี วงพิเดช 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้อง
ประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

46 การลดความผิดพลาดในการรับสินค้าด้วย
มาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัท 
LUMEMTUM จำกัด 
 

ทิพวรรณ์ เทียมราช ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

47 การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท DHL SUPPLY CHAIN Ltd 
 

จริยาพร แสงทอง ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

48 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่อวาง
แผนการผลิตและลดต้นทุน กรณีศึกษา 
บริษัท เอเอ จำกัด 
 

นริศรา อินทพงษ์ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

49 การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคลังสินค้าไม้ไผ่ 
กรณีศึกษา บริษัท BAMBOO จำกัด 
 

ภัณฑิรา นามวงศ์ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

50 การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 
สำหรับใบตรวจรับสารเคมี และใบ COA 

ลดารินทร์ กองสัมฤทธ์ิ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
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ของสารเคมี บริษัท ABC จำกัด 
 

และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

51 การลดขั้นตอนการปิดใบงานช่างของ
พนักงานธุรการ ฝ่ายซ่อมบริการ กรณีศึกษา: 
บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 

วรรณกานต์  
อ่อนน่วม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

52 การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของ
ทีมจัดสินค้า แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง 
กรณีศึกษา บริษัท KKK จำกัด 
 

วนิดา พวงมะลิ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

53 การลดขั้นตอนนำข้อมูลจัดซ้ือเข้า
ระบบปฏิบัติการออราเคิล โดยการประยุกต ์
ใช้กูเกิล  
สเปรดชตี กรณีศึกษา  
แผนกวัตถุดิบ บริษัท เอบีซี จำกัด 

อัญชลี แสนยากร 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

54 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าแช่แข็ง
เพื่อลดปัญหาสินค้าขาดมือ กรณีศึกษา : 
ร้าน KFC โลตัสรงัสิตคลอง 7 
 

ประภาพร แสนวันดี 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

55 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงโคเน้ือของ
ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี 

1.สมพงศ์ อินทะมาตย์ 
2.สุทัศ ภูเกล้าแก้ว 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
The 4th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE 
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

56 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามา
ทำงานของแรงงานต่างด้าวในตลาดสี่มุม

1.สุพรรณี วงษ์ใจ 
2.ศิริลักษณ์ ปานอุทัย 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
The 4th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE 
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เมืองรังสิต กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 3.พวงเพชร สุขประเสริฐ FOR COMMUNITY DEVELOPMENT  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของคนทำงานที่อาศัยในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 

1.กัญจน์พร สิงห์สถิต 
2.ธิดารัตน์ สองสีดา 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
The 4th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE 
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 สาธารณสุขศาสตร ์      
1 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิด

บกพร่องของผู้สูงอายุ 
ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
 เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
นิโรบล มาอุ่น 
กุสุมา จ้อยจันทร์ 
ชุติมา มลัยหมื่น 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562 
 

วารสารวิชชา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

2 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธาน ี

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
รัตนาภรณ์ อาษา, 
 นิชากานต์ ดอกกุหลาบ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 13 
เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2562 

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  อภิเชษฐ ์
จำเนียรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย อารีรัตน์ บุตร
รัศมี 
รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา 

4 Knowledge and satisfaction about the use 
of health care services under the social 
security scheme among employees in a 
company, Pathum Thani Province 

Nadchar Yanti 
Thassaporn Chusak 
Apichai Khuneepong 
Supriya Lamai 
Yaowaluk Ruensod 

ระดับนานาชาต ิ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
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Areefah Chete Through Knowledge-based and Innovation 
Management” Held by Pathumthani University 
and Academic Cooperation Network at 
Pathumthani University. page 16-22 

5 Factors Associated with Health Foods 
Consumption Behavior 
among Personnels of Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 
under the Royal Patronage, Pathumthani 
Province, Thailand 

Fuangfah Rattanakanahutanon 
Jeiranai Pathomrojsakul 
Sasiwimol Chanmalee Sirilak 
Phommachat Laddawan 
Kongplee  

ระดับนานาชาต ิ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and Innovation 
Management” Held by Pathumthani University and 
Academic Cooperation Network at Pathumthani 
University. page 97-108 

6 The Effect of Knowledge, Attitude, and 
Practice program on Primary Dysmenorrhea 
in Faculty of Public Health Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Sutthida Kaewmoongkun 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn Aree 
sanguanchue 
Nirobon Ma-oon 
Rattikarn Yingpimai 
Phittaya Klinmalee  
Hathairat Wongsin 

ระดับนานาชาต ิ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and Innovation 
Management” Held by Pathumthani University and 
Academic Cooperation Network at Pathumthani 
University. page 83-96 

7 Fast Food Consumption Behaviors Among 
Undergraduate Students In Pathum Thani 
Province 

Juntarat Jaricksakulchai  
Rattanaporn Arsa 
Rattapol Sillaparassamee 
Kwankamon Pho-ampai 
Hirunrat Namthip 
Pajera Watee 

ระดับนานาชาต ิ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and Innovation 
Management” Held by Pathumthani University and 
Academic Cooperation Network at Pathumthani 
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University. page 79-82 
 
 
 
 

8  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้สูงอายุที่ป่วยดว้ยโรคความดันโลหิตสูง ใน
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎี PRECEDE 
FRAMEWORK. 

ศศิธร ตันติเอกรัตน ์
ภัทราวดี  มากมี 
นิชาภา สุขสงวน 
นวพร สัตพันธ์ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563. 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ หน้า 59-73 

9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดสระบุรี. 

ทัศพร ชูศักดิ ์
ฉัตรประภา ศิริรัตน ์
จิราภรณ ์นนพละ 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563.  

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 47-57 

10 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Perception of patient rights among 
students in Valaya Alongkron Rajabhat 
University under the Royal Patronage 

ธธิธา เวยีงปฏิ 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาลี 
วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ ์
ณัฐกานต์ นูร ี
 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)   

11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานของนักศึกษา                       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อภิญญา อุตระชัย 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพลูสุดารัตน์ บุญ
จันทร์ศร ี
กริช เรืองไชย 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)   

12 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นาตยา ดวงประทุม 
เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
สุนทร ีอนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธ์แก้ว 

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)   
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13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของทหาร ค่ายทหารแห่งหนึ่งในจังหวดัชลบุรี 

กริช เรืองไชย 
อภิญญา อุตระชัย 
ภัทราพร  สิงห์เงิน 
วิภาวรรณ เปรมสุข 
ศิริลักษณ์  เทียนมาล ี

ระดับชาต ิ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวทิยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)   

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม      

1 ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 1 นายจอจอ – 
นายชวการ จันทร์อบ 
นายพงศ์ตะวัน สกุณี  

ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 1 

24-26 สิงหาคม 
2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2 ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 2 นายบุยกร เรียนเวช 
นายจิรวัฒน์ เสมอใจ 
นายศรัณย์ คำไล้ 

ระดับชาติ รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 3 

24-26 สิงหาคม 
2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3 ลูกเจ้าฟ้าไอเทค 3 นายธรรมรัตน์ เหล็กดี 
นายสุริยพร  ดินสมัย 
นายวุฒิพงศ์  ภาคี 

ระดับชาติ รางวัลชมเชย 24-26 สิงหาคม 
2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
1 การพัฒนาสติกเกอร์บนแอฟพลิเคชั่นไลน์ชุด

การ์ตูนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวจาระวี  มันตะรักษ์ 
นางสาวปทุมรัตน์  ฉัตรรัตนศักดิ์               

ระดับชาติ รางวัลรูปแบบ
โปสเตอร์   
รางวัลนำเสนอ
ผลงาน ระดับ
เหรียญเงิน 

30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  กทม. 

2 กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด นางสาวขวัญจิรา  หึกขุนทด          
นางสาวกาญจนา  หันตรี 

ระดับชาติ รางวัลรูปแบบ
โปสเตอร์   
รางวัลนำเสนอ

30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  กทม. 
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ผลงาน ระดับ
เหรียญเงิน 

3 การพัฒนาดอกไม้จากผ้าย้อมสีจากบัวหลวง นางสาวอารีรัตน์  สระทองอินทร์ ระดับชาติ รางวัลรูปแบบ
นำเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย  
รางวัลนำเสนอ
ผลงาน ระดับ
เหรียญทอง 

30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  กทม. 

4 การสำรวจการใช้บรรจุภัณฑ์แบบครั้งเดียว
จากร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 

นายสุธิ   โลมะบรรณ                   ระดับชาติ รางวัลรูปแบบ
นำเสนอผลงาน
ภาคบรรยาย  
รางวัลนำเสนอ
ผลงาน ระดับ
เหรียญเงิน 

30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม  กทม. 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      

1 การประกวดแข่งขันเดี่ยว Saxophone 
ชื่อเพลง My heart 

นายพัสกร ดวงพรมทอง 
 

ระดับชาติ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

25 พ.ย.62 GLOBAL HOUSE  
จ.นครราชสีมา 

2 การประกวดแข่งขันเดี่ยว Saxophone 
ชื่อเพลง memory of you 

นายวัชรากร  จุลแก้ว ระดับชาติ รางวัลชมเชย 25 พ.ย.62 GLOBAL HOUSE 
จ.นครราชสีมา 

3 การประกวดลิปซิงแอคติ้งคอนเทส 
ชื่อเพลง given up  

นายจิรัฏฐ์ ภูลสนอง ระดับชาติ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

1-2 ส.ค.62 เซ็นทรัลเวิร์ล 

4 เครื่องมือ (Tool) ภาพพิมพ์วัสดุปะติด 
Collagraph 60x80 cm. 

นันทวรรณ  รื่นเทียน ระดับชาติ ยอดเยี่ยม 18 พ.ค.-12 ก.ค.
2563 

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
หนังสือ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2563 หน้า 113 

5 ภาสะภาวะแวดล้อมชีวิตสัตว์ทะเล (Marine ปุริญญา  พูลธนะ ระดับชาติ ยอดเยี่ยม 18 พ.ค.-12 ก.ค. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
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Life Environment) สื่อผสม 3 มิติ การจัด
วาง 3D Mixed Media, Installation แปร
ผันตามพื้นที่ Variable 

2563 พระบรมราชินีนาถ 
หนังสือ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2563 หน้า 113 
 

6 ครอบครัว 5 (Family 5) ภาพพิมพ์แกะไม้
และดิจิตอลปริ้นท์ Woodcut Print and 
Digital Print 130x100 cm. 

ภรณ์อิศรา  ฉายแสงจันทร์ ระดับชาติ ยอดเยี่ยม 18 พ.ค.-12 ก.ค.
2563 

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 
หนังสือ ศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2563 หน้า 113 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ      
1 ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ใน
การเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ. 

ปาณณวิช มงคลตวัฒน์ 
ภัทรวดี บริรักษ์ 
วิภาพร แสงแย้ม 
ชนัญชิตา อรุณแข 
ภัทราพร ทิพย์มงคล 

รายงานสืบเน่ือง
การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 
1 ความสมดุล
ระหว่าง
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ หน้า 
666 

 26 มิ.ย. 2562 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์          ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2 ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาปี
ที่ 6 ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จิราภา พันพิมพ์ 
ศศิธร รวยดี  
ปริชญา นิลพลา  
อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 

รายงานสืบเน่ือง
การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 
1 ความสมดุล
ระหว่าง
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  26 

 26 มิ.ย. 2562 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 
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มิถุนายน 2562 
หน้า 839 

3 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสระบุรี. 

นางสาวนิสา เผ่าเพ็ง 
นายธนัท เทพจิต 

งานประชุม
วิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

 11-12 ก.ค.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อ
คุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในประเทศไทย. 

นางสาวอัญชนากานต์ แก้วแจ่ม
นางสาวจุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ 

งานประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

 11-12 ก.ค.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5 ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ใน
การเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ.  

ปาณณวิช มงคลตวัฒน์ 
ภัทรวดี บริรักษ์ 
วิภาพร แสงแย้ม 
ชนัญชิตา อรุณแข 
ภัทราพร ทิพย์มงคล 

รายงานสืบเน่ือง
การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 
1 ความสมดุล
ระหว่าง
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

 26 มิถุนายน 
2562 

จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

6 ความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินงาน
ของกองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี 

นิสา เผ่าเพ็ง 
ธัชชัย อินทะสุข 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม  
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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7 ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการ
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 
จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 

จุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ 
สินิทรา สุขสวัสดิ์ 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม  
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8 ความสำคัญของการศึกษาหลังวัยเกษียณที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี 

อัญชณากานต์  
      แก้วแจ่ม 
ลลิดา แก้วฉาย 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม  
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9 การแก้ปัญหากองทุนผู้สูงอายุในกรณี
ผู้สูงอายุเสียชีวิตในจังหวัด ปทุมธานี 

ธนัท เทพจิต 
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม  
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

10 ความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

อำพล พันธ์ุดนตรี 
สัณหณัฐ วงศ์ศิลป์ 
นุจรี ผู้ผ้ึง 
ปิ่นเกล้า เรืองดี 
ผมหอม เชิดโกทา วัลภา จันดา
เบ้า 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม  
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

11 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการ
บริการภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์
เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

ณัฐพงศ์ วัฒนวันยู 
อลงกรณ์  
      สุวรรณเพชร 
อรกานต์  
      เชี่ยวกสิกรรม 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม  
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รินรดา ระวังถ้อย  
ผมหอม เชิดโกทำ 
วัลภา จันดาเบ้า 

 

12 พฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้สาย
การบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ณ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

แพรวพรรณ  
     สุวรรณพงค์ 
โรจนันท์ ทรงอยู่ 
ชนาภา สะอาด 
ซือ อ้ายหลิง 
ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 
 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม 
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

13 THE POTENTIAL IMPACTS INVOLVED 
IN IMPLEMENTING ONE BELT ONE 
ROAD ON AVIATION INDUSTRY 

Si Ailing 
Chanapa Sa-ard 
Nitipoom Kulsiri 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 
5 ประจำปี 2563 
 

บทความวิจัย  1 พฤษภาคม 
2563 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 เทคโนโลยีการเกษตร      
1 เครื่องดูดเศษหญ้า พัฒนวดี ศรีสมบัติ  

อดิศักดิ์ มนต์นามอญ 
ชบาวรรณ สุวรรณโคตร  
เสกฐวุฒิ ช้างงาม  

ระดับชาติ นวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยี 
การเกษตรรางวัล
รองชนะเลิศ
อันดับ1 

19-20 ก.พ.63 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 

2 การแข่งขันการคัดแยกเพศปลา จันทร์ศิริ อารีย์ 
กฤตเมธ ตะนัยศรี 

ระดับชาติ รางวับรอง
ชนะเลิศอันดับ2 

19-20 ก.พ.63 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 

3 การแข่งขันสะบัดแส้ นางสาวลลิตา ปาลา ระดับชาติ รางวับรอง
ชนะเลิศอันดับ1 

19-20 ก.พ.63 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 

4 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พรนิภา คนขยัน ระดับชาติ รางวับรอง 19-20 ก.พ.63 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 
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ชนะเลิศอันดับ2 
 

5 ข้าวโป่งสมุนไพรพอดีคำ โดยใช้ไมโครเวฟใน
การทำให้สุกและการพองตัว 

พลาธิป หงษ์วงษ์ 
พัชราภรณ์ แซ่ล้ิม 
พิชชาภา เขียวอุตสา 

ระดับชาติ นวัตกรรมด้าน
อาหาร 

19-20 ก.พ.63 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 

6 ลูกชื้นไก่สมุนไพร ศุธิพัฒน์ เถือกเถาว์ 
เกศรินทร์ ขาอุปถัมภ์ 
วิลาสินี ทวีแสง 

ระดับชาติ นวัตกรรมด้าน
อาหาร 

19-20 ก.พ.63 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 

 ครุศาสตร ์      
1 หลักคุณธรรมความกตัญญของขงจ้ือที่

สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาว
ไทยสายจีน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายณัฐพงศ์  พืชภูมิ ระดับชาติ - เผยแพร่วารสาร
การบริหารนิติ
บุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
มี.ค. – เม.ย. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น  

2 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโส
เครติส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

นายโรจนศักดิ์   
แก้วอนันต์  

ระดับชาติ - การนำเสนอ
ผลงานในการ
ประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษย์ศาสตรและ
สังคมศาสตร์ ครั้ง
ที่ 2  

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษย์ศาสตรและ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

3 การวิเคราะห์ประเภทคำนามในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 

สมีลา เลาะวิถี 
อนันต์ ลากุล 

ระดับชาติ  การประชุม
วิชาการระดับชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
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ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา 
วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 

อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

4 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องคำ
คล้องจอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 

ณัฐธนากร รักชาติ 
มณฑา วิริยางกูร 

ระดับชาติ  การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา 
วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

5 ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของศาลเจ้า
แม่กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มีต่อชุมชนชาว
ไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 

ภรทิพย์ สุขสว่าง 
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 

ระดับชาติ  การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หน้าท่ี 

และคติชนวิทยา 
วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 

6 การศึกษาความเชื่อเก่ียวกับยันต์แปดทิศเสือ
คาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนชาวไทย
เชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 

พรนภา หนุนสุข 
ยุภาพร นอกเมือง 

ระดับชาติ  การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา 
วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

7  การศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง 

นายชูชาติ         โพนเยี่ยม 
 

ระดับชาติ  วารสาร
บัณฑิตศึกษา  มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
เดือน พฤษภาคม-
สิงหาคม 2564 

วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หน้าท่ี 

8 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ร่วมกับการใช้คำถามแบบ โสเครติกที่
มีผลต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทาง  วิทยา- ศาสตร์ขั้นบูรณา
การของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

นางสาวอดิรักษ์  แสงดอกไม้ ระดับชาติ  วารสาร
บัณฑิตศึกษา  มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
เดือน พฤษภาคม-
สิงหาคม 2564 

วารสารบัณฑิตศึกษา  มรภ.วไลยอลงกรณ์ 

9 การพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการสอนแบบวัฏ
จักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

นายธนกร   
แย้มประพาย 

ระดับชาติ  วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 
ประจำเดือน
พฤศจิกายน-
ธันวาคม พ.ศ. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

นายโชคปรีชา   
โพเขียว 

ระดับชาติ  การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม วันที่ 
9-10 กรกฎาคม 
2563 
 
 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563  

11 การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ นายสรณัฐ  ดีสวัสดิ์ ระดับชาติ  การประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หน้าท่ี 

จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม วันที่ 
9-10 กรกฎาคม 
2563 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วันที่ 9-10 กรกฎาคม 
2563 

12 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อทางด้านภาษาจีน ระหว่าง
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

นายสันติพงษ์   
ทองดี 

ระดับชาติ  วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 
ประจำเดือน
พฤศจิกายน-
ธันวาคม พ.ศ. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
พ.ศ. 2563 

13 ศึกษาตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่ง
โชคชะตาของชาวจีน 

นางสาวชนิสรา      สีรือแสง ระดับชาติ  วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 
ประจำเดือน
กรกฎาคม-
สิงหาคม  
พ.ศ. 2563 
 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หน้าท่ี 

14 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติ
ทางกายภาพของวัสดุสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห์ อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นางสาวอาพิศรา  ดวงธนู ระดับชาติ  วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
ประจำเดือน
พฤษภาคม-
มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

15 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัด
ธรรมนาวา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
บรรยากาศ 

นางสาวแพรวอักษร  พลพิมาย ระดับชาติ  วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
ประจำเดือน
พฤษภาคม-
มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2563 

16 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจ๊ือที่
สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของ ชาว
ไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายณัฐพงศ์  พืชภูมิ ระดับชาติ  วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 
พ.ศ. 2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 
2563 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลท่ีได้ 

เผยแพร่หรือได้
รางวัลว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หน้าท่ี 

17 การเปรียบเทียบพญานาคกับมังกรในมุมมอง
ของศาสนาและความเชื่อ 

นางสาวศิริวรรณ  เรืองศรี ระดับชาติ  วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 
เดือน กันยายน-
ธันวาคม พ.ศ.
2563 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 
เดือน กันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2563 

18 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโส
เครติส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นายโรจนศักดิ์    แก้วอนันต์ ระดับชาติ  การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
2  วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2  วันที่ 20 พฤษภาคม 
2563 

19 ผลของการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 
GPAS ที่มีต่อเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง มนุษย์กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวิวิช ระดับชาติ  วารสาร
บัณฑิตศึกษา  มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ 
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 
เดือน พฤษภาคม-
สิงหาคม 2564 

วารสารบัณฑิตศึกษา  มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปีที่ 15 
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 
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เอกสารแนบ 1.2.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 11 ผลงาน  
ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงานท่ีนำไปใช้ 

การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์จากหน่วยงาน/อื่นๆ(ระบุ) 

วัน/เดือน/ปีท่ีอ้างอิงหรือ
นำไปใช้ประโยชน์ 

ผลท่ีได้จากการนำไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็นรูปธรรม 

 ครุศาสตร์      
1 ผลงานธุรกิจผลิตภัณฑ์ สินค้า

จากปูนา  
น.ส.เสาวรส มะกรูดอินทร์ 
น.ส.เนตรกมล ภูมิเรศสุนทร 
อ.ศาสตรา หล้าอ่อน 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
OTOP จังหวัดปทุมธานี  
 

นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ้นค้าจากปู
นา 

12 พ.ค. 21 มิ.ย.2563  มีผลิตภัณฑ์ สินค้าจากปูนา และมี
รายได้ มีผลิตภัณฑ์ สินค้าและมี
รายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP จังหวัดปทุมธานี  

2 ผลงานการออกแบบการบรรจุ
ภัณฑ์ OTOP การผลิตพวง
กุญแจรักสะอาด 

อ.นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง 
อ.อรรคภณ วชิรวิชร์  
น.ส.กรองทอง ชูแก้ว 
น.ส.อุษณีย์ คงเสือ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP จังหวัด
ปทุมธานี  

นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ้นค้าการ
ผลิตพวงกุญแจรักสะอาด 

12 พ.ค. 21 มิ.ย.2563  มีผลิตภัณฑ์ สินค้าและมีรายได้ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์มีผลิตภัณฑ์ 
สินค้าและมีรายได้ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP 
จังหวัดปทุมธานี  

3 ผลงานการออกแบบการ
ร้านอาหารชานเฮือนแม่ทองวร 

อ.สุชาวดี สมสำราญ 
นายอุรเคนทร์   พรมโชติ 
น.ส.ศรินทร์ญา เนตรเกต 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น OTOP จังหวัด
ปทุมธานี  

นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาร้านอาหาร
ชานเฮือนแม่ทองวร 

12 พ.ค. 21 มิ.ย.2563  มีร้านอาหารชานเฮือนแม่ทองวร 
ในจังหวัดปทุมธานี  

 เทคโนโลยีการเกษตร      
1 สังเกตการณ์และปรับปรุงการ

แก้ไขชุดท่อน้ำโดสเซอร์ 
นส.ลดาวัลย์ ภูครองทอง บ.อาหารยอดคุณ จำกัด นำท่อที่ออกแบบไปใช้งานจริงกับ

บริษัทช่วยลดการอุดตันของแป้ง
และการแตกตัวแป้งเวลาขึ้นรูป 

ภาคเรียนที่ 2/62 ลดการอุดตันของแป้งและการ
แตกตัวแป้งเวลาขึ้นรูป 

2 การศึกษาปริมาณความชื้นของ
แป้ง Native ในบรรจุภัณฑ์ ใน
บรรจุภัณฑ์การเก็บรักษาที่
แตกต่างกัน 
 
 

นายพลาธิป หงษ์วงษ์ และ
นางสาวกรินทร์ สุขสำราญ 

บ.สงวนวงษ์อุตสหกรรม 
จำกัด 

สามารถนำไปใช้ในการเก็บรักษา
แป้งเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาได้ตาม
ระยะเวลาที่ลูกค้าของทางบริษัท
ต้องการ 

ภาคเรียนที่ 2/62 เก็บรักษาแป้ง 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงานท่ีนำไปใช้ 
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์จากหน่วยงาน/อื่นๆ(ระบุ) 
วัน/เดือน/ปีท่ีอ้างอิงหรือ

นำไปใช้ประโยชน์ 
ผลท่ีได้จากการนำไปใช้เกิดผล

อย่างไรให้เป็นรูปธรรม 
3 การลดปัญหาผลิตภัณฑ์ปนกันใน

กระบวนการผลิตสับปะรด
กระป๋อง 

นางสาวหัสหทัย บัวพูล บ.สยามอุตสหกรรม จำกัด 
จ.ระยอง 

ช่วยแก้ปัญหาการปะปนกันของ
ผลิตภัณฑ์และการบุบของกระป๋อง
ในการบวนการผลิตสับปะรด 
     กระป๋อง 

ภาคเรียนที่ 2/62 ช่วยแก้ปัญหาการปะปนกันของ
ผลิตภัณฑ์และการบุบของ
กระป๋อง 

4 การลดปัญหากระป๋องบุบใน
กระบวนการผลิตสับปะรด
กระป๋อง 

นางสาวพุธิตา หมดทุกข์ บ.สยามอุตสหกรรม จำกัด 
จ.ระยอง 

ช่วยแก้ปัญหาการปะปนกันของ
ผลิตภัณฑ์และการบุบของกระป๋อง
ในการบวนการผลิตสับปะรด 
     กระป๋อง 

ภาคเรียนที่ 2/62 ช่วยแก้ปัญหาการปะปนกันของ
ผลิตภัณฑ์และการบุบของ
กระป๋อง 

 วิทยาการจัดการ      
1.  การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรม

เสื้อเย็บมือภูไท  
สาขาวิชาการบัญชี 

ปภาวรินทร์  
เนตรคุณและคณะ 

กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมือง การรู้ค่าใช้จ่ายและต้นทุนเสื้อ 20 ม.ค. 63 ทำให้ทราบต้นทุนของเสื้อภูไท
และกำไรจากการขายเสื้อ 

2. QR Code กุ้งสดซีพี 
สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจค้า
ปลีก 

ทิพย์วรรณ  
คำใบใหญ่ 

บริษัทซีพีเอฟ เทรดดิ้ง 
จำกัด 

พัฒนาธุรกิจในส่วน 
ของการบริการลูกค้า 

12 มิ.ย. 63 พัฒนาธุรกิจ 
ในส่วนของ 
การบริการลูกค้า 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
1. การตรวจวัดแสงสว่างและการ

เพิ่มแสงสว่างภายในโรงโม่หิน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

น.ส.สุวนันท์ ปานสีทอง 
 

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยน
ไทย อ.วิหารแดง จ.สระบุรี 

ศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลี่ยนไทย อ.
วิหารแดง จ.สระบุรี 

25 มี.ค.63 ผู้ประกอบการได้ระบบการ
ตรวจวัดแสงสว่างเพื่อพัฒนา
ระบบในโรงงาน 

2. การปรับเปลี่ยนภาชนะแบ่ง
บรรจุสารเคมีและจัดทำฉลาก 
SDS  ฉบับย่อ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

น.ส.มณฑาทิพย์ บุญวิรัตน์ 
 

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด 
(มหาชน) 

บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด 
(มหาชน) 

25 มี.ค.63 นักศึกษาได้พัฒนาการปรับเปลี่ยน
ภาชนะแบ่งบรรจุสารเคมีให้แก่
บริษัท  

 

78



 
เอกสารแนบ 1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด      
จำนวน 234 ผลงาน 

ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

 วิทยาการจัดการ      
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง เข้ามา
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร 

1.ฐิติภา เทยีมนรา 
2.ธนาพร กรเอ่ียม 
3.ศิริพร ปฏิทิน 
4.ศศิธร สิริธรรม 
5.สุรางคณา วงษ์ปรขีา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสทิธ์ิ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 3 – 4 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
จัดการด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.ชลธิชา พลยุทธ 
2.ฐิตาภรณ์ เทียมนรา 
3.นันทิชา ทันบุญ 
4.ปิยะธิดา เพชรคอน 
5.สุทธิภรณ์ โตเขียว 
6.อรรถยา งอกคำ 
7.จุรีรัตน์ หนองหว้า 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 3 – 4 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

3 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ของประชาชนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

1.กิตติพร สาลิกา 
2.กัลญารัตน์ ฝอยสำโรง 
3.ก่อเกียรต ิสว่างแจ้งศร ี
4.ณัฐลิดา รื่นฤทัย 
5.วริศรา พรมโสภา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสทิธ์ิ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 3 – 4 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.ปานทิพย์ จำเนียรหล้า 
2.เพชรชนก โพธ์ิทอง 
3.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 12 – 13 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5 มุมมองของผู้บริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพ
ต่อคุณภาพการให้บริการ ในเขตกรุงเทพ มหา
นครและปริมณฑล 

1.ธิติมา แซ่ม้า 
2.เบญจมาศ บึกขุนทด 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

6 มุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีต่อทักษะ
ทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดทำ
รายงานทางการเงิน 

1.ลักษณ์สุดา ชัชวรัตน์ 
2.กัญญารัตน์ ฤาชา 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชี 
เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

1.ธนวรรณ ห่วงต่าย 
2.คัมภีรพรรณ จูลพงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในสำนักงาน
บัญช ีจังหวัดปทุมธานี 

1.อภิญญา ไชยผาสุก 
2.นวลอนงค์ คำราพิช 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ
ประจำปี 2563 

9 การเลือกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบัญชี
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงลำดับขั้น 
(ANALYTIC HIERARCHY PROCESS : AHP) 

1.อนุษรา นากองศรี 
2.อุลัยวรรณ สารคำ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ ประจำปี 2563 

10 การศึกษาระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี 

1.ศิริพร แผนดี 
2.ศิริลักษณ์ คำจันวงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ
ประจำปี 2563 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

11 สมรรถนะการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการเงินและบัญชี : กรณีศึกษา 
ในหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเขตปริมณฑล 

1.ปติณญา เหลือสุข 
2.สุนันทา ณรงค์ฤทธ์ิ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้ง
ที่ 7 ประจำปี 2563วิทยาลัยนครราชสีมา 

12 การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการ
บัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน  
ในนิคมและในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.จิตรลดา ศรีแก้ว 
2.สุวรรณา บุญมาก 
3.ปริยากร สว่างศรี 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้ง
ที่ 7 ประจำปี 2563วิทยาลัยนครราชสีมา 

13 คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผล
ต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ณัฏฐธิดา จินวิเศษ 
2.นภาพร โคตรจังหรีด 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้ง
ที่ 7 ประจำปี 2563วิทยาลัยนครราชสีมา 

14 การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บรหิาร
ฝ่ายบัญชีต่อการบริหารจัดการตามหลักวงจร
คุณภาพ (PDCA) กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.บุษยามาศ พิมพา 
2.สิทธิชัย แสนบุญ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง  
วิจัย ครั้งที ่9” ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

15 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพกับ
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีใน
สำนักงานบัญชี  
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.เอกรัตน์ กาวิละ 
2.รุ่งทิพย์ ทนันชัย 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง  
วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

16 การวิเคราะหต์้นทุนฐานกิจกรรมและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย ์
กรณีศึกษาตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 
 

1.สุพัตรา เนติ 
2.มลธิดา หลานวงษ์ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง  
วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
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17 การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรม เสื้อเย็บมือภูไท 
กรณีศึกษา : สินค้า OTOP บ้านเหล่าใหญ่ 
ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.วรพันธ์ บุญละคร 
2.ปภาวรินทร์ เนตรคุณ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง  
วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

18 อิทธิพลของระบบปฏิบัติการ Machine 
Learning ต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี 

1.ภานุวัฒน์ พรรณชีพ  
2.ณัฐนรี มีจันทร์ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง  
วิจัย ครั้งที่ 9” ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

19 ความพร้อมของสำนักงานบัญชีต่อการส่งงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)  
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.นัฐฏาดาว แซ่ตัน 
2.ศรัณยา ทับทิมศรี 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

20 การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของนักบัญช ี
กรณีศึกษา : นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ดอกฟ้า ทองคำ 
2.ศิริมล ประคำศรี 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการจัดการ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร ์วิทยาเขตตรัง 

21 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ ของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.อรพรรณ เสมาฉิม 
2.วิลาวรรณ บัวนันท์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรยีนรวมวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ ์  

22 การสื่อสารการตลาดที่มีผล 
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ  
7-eleven ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ชุตินันท์ จันทร์ธิขัต ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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23 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นใน
รูปแบบสต๊อปโมชัน เรื่อง ผลกระทบของ
อาหารเหลือทิ้ง 
 

1.จักรภัทร น้อยสถิตย์ 
2.ฐนพัฒน์ เฉลยกลิ่น 
3.นิทัศน์ ชิณกธรรม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

24 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ : ผลิตภัณฑ์โอทอป และการ
ท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี  
 

1.ภานุเดช ไวยวรรณา 
2.ยุวเทพ อินทร์ทอง 
3.ภาณุพันธ์ พรมชัย 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

25 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม
บริการวีดีโอตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดปทุมธานี 

1.วัลย์วิษา กองบุญ 
2.จิรเมธ ธรรมโรจน์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

26 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการ
ร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 
 

1.จักพงษ์ วรรณบวร 
2.ธารีฉัตร ศิริอรรถ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

27 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

1.รวี เสรีตระกูล 
2.ศิริพงศ์ แก้วก่อง 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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28 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะ
สายบางปะอิน – นวนคร 

1.ปกรเกียรติ์ ลิ้มวิโชติธนา
กูล 
2.อภิชญา เอ่ียมโพธ์ิ 
3.เอกชัย สมเตย 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

29 ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.ลภัสนันท์ ธงสวรรค์ 
2.สายสุนีย์ กิจโฉ 
 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

30 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.พนิดา กลิ่นหอม 
2.จอย ผดุงศิลป์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

31 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี 
 

1.วรรัตน์ ใจเลี้ยง 
2.ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

32 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย กรณีศึกษาสถานีหัวลำโพง จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

1.สุภาวรรณ คนหาญ 
2.นราพร เรือศรีจันทร์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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33 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการ
เทสโก้โลตัส สาขานวนคร 
 

1.ชมพูนุช บัวทอง 
2.เมธาวี ทองใบ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอ้งประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

34 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรถตู้สาธารณะ
ในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร 
(จตุจักร) 

ณัฐดนัย ปลื้มพันธ์ 
 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

35 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี 
 

1.ดวงนภา โสระสะ 
2.วิชุดา อินทร์อนันต์ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

36 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพในเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี 
 

1.สุดารัตน์ แซ่อ้ือ 
2.ธนกฤต แก้วเสถียร 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้บริโภคชาไข่มุก (โนบิชา) ใน
จังหวัดปทุมธานี 

1.นภาพร สันทะยา 
2.กุลธิดา ฤทธ์ิงาม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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38 ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนใน
เขตจังหวัดปทุมธานี 

1.พนิศา เทียนขาว 
2.เสาวลักษณ์ พงษ์สมร 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

39 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี 

1.ภัทรา สระอา 
2.บุญญฤทธ์ิ จันทร์น่วม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

40 ศึกษาพฤติกรรมและความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าแห่ง
หน่ึงในเขตคลองหลวง 

1.ถิรานุ ใยสามเสน 
2.สัมฤทธ์ิ ทับทิม 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

41 ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ในการใช้ห้องน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.กรกนก สุคันธเกียรติ 
2.ธิดารัตน์ ภาษาดี 
3.สิทธิโชค กลางอรัญ 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

42 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ
ร้านกาแฟ 

1.ธนาตุล อุ่นอกพันธ์ 
2.พรปวีณ์ วรชิราภรณ์ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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43 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของธุรกิจร้านหมูกระทะ อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

1.เกตวดี เงินโชคอุดม 
2.พรหมพร จิอู๋ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซ้ือเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่ม
วัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 

1.จุฑามาศ หัสดี 
2.อัญมณี วงพิเดช 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 1 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ 
“นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยศาสตร์
พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

45 การลดความผิดพลาดในการรับสินค้าด้วย
มาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัท 
LUMEMTUM จำกัด 
 

ทิพวรรณ์ เทียมราช ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

46 การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท DHL SUPPLY CHAIN Ltd 
 

จริยาพร แสงทอง ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

47 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่อวาง
แผนการผลิตและลดต้นทุน กรณีศึกษา 
บริษัท เอเอ จำกัด 
 

นริศรา อินทพงษ์ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

48 การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคลังสินค้าไม้ไผ่ 
กรณีศึกษา บริษัท BAMBOO จำกัด 
 

ภัณฑิรา นามวงศ์ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
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การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
49 การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 

สำหรับใบตรวจรับสารเคมี และใบ COA 
ของสารเคมี บริษัท ABC จำกัด 
 

ลดารินทร์ กองสัมฤทธ์ิ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

50 การลดขั้นตอนการปิดใบงานช่างของพนักงาน
ธุรการ ฝ่ายซ่อมบริการ กรณีศึกษา: บริษัท 
เจนบรรเจิด จำกัด 

วรรณกานต์ อ่อนน่วม 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

51 การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของทีม
จัดสินค้า แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง 
กรณีศึกษา บริษัท KKK จำกัด 
 

วนิดา พวงมะลิ ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

52 การลดขั้นตอนนำข้อมูลจัดซ้ือเข้า
ระบบปฏิบัติการออราเคิล โดยการประยุกต ์
ใช้กูเกิล สเปรดชตี กรณีศึกษา  
แผนกวัตถุดิบ บริษัท เอบีซี จำกัด 

อัญชลี แสนยากร 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

53 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าแช่แข็งเพื่อ
ลดปัญหาสินค้าขาดมือ กรณีศึกษา : ร้าน 
KFC โลตัสรงัสิตคลอง 7 
 

ประภาพร แสนวันดี 
 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิส ติกส์และซัพ
พลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

54 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงโคเน้ือของ
ประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี 

1.สมพงศ์ อินทะมาตย์ 
2.สุทัศ ภูเกล้าแก้ว 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
The 4th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE FOR 
COMMUNITY DEVELOPMENT  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
55 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามา

ทำงานของแรงงานต่างด้าวในตลาดสี่มุมเมือง
รังสิต กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

1.สุพรรณี วงษ์ใจ 
2.ศิริลักษณ์ ปานอุทัย 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
The 4th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE FOR 
COMMUNITY DEVELOPMENT  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

56 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของคนทำงานที่อาศัยในนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร 

1.กัญจน์พร สิงห์สถิต 
2.ธิดารัตน์ สองสีดา 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ Proceedings วันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
The 4th INTERNATIONAL MULTICONFERENCE FOR 
COMMUNITY DEVELOPMENT  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์      
1 แนวทางการใช้สัตว์บำบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วย

โรคซึมเศร้า 
ชมพูนุช แก้วลอย , อ.ดวงพร  
อุไรวรรณ 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1500-1515 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 การเล่นเกมนำไปสู่การสร้างรายได้หรือการ
เป็นนักกีฬา E-Spot 

ธีรภัทร์ ศรีพรมมินทร์,อ.ดวง
พร  อุไรวรรณ 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1516-1531 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:ปัญหา
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไข 

นพรุจ  ศรีทองกูล, ผศ.ดร.ไท
ทัศน์ มาลา/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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สุนันทา หน้า 1532-1540 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4 การส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิดในประเทศไทย 

ทิพย์วรรณ  ชินไธสง,ผศ.ดร.
รัฐชาติ ทัศนัย 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1541—1552 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5 การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมี
คุณภาพ 

อมรรัตน์ น้อยเกิด, ผศ.ดร.รัฐ
ชาติ ทัศนัย 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1553-1563 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 การสร้างความสมดุลระหว่างสังคมผู้สูงอายุ 
กับสังคมการเกิดของประชากรในประเทศ 

นันทนัช  บุญวัฒน์, อ.ดวงพร  
อุไรวรรณ/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1564-1581 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธ์ุชุมชนเกาะ
เกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

ศิริลักษณ์  อินทร์ประสิทธ์ิ, อ.
บุญอนันต์ บุญสนธ์ิ 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1611-1627 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8 การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชนไทย 

ภัทรวดี  ใยน้อย,    อ.บุญ
อนันต์ บุญสนธ์ิ/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

สุนันทา หน้า 1628-1639 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9 ปลากัดยอดนักสู้สัญลักษณ์คู่เมืองแห่งสยาม 
พัฒนาเศรษฐกิจสู่การส่งออกสัตว์น้ำอันดับ
หน่ึงของประเทศไทย 

ธนาคาร  แสนศิริลานนท์, ผศ.
ดร.ไททัศน์ มาลา/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1640-1648 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

10 การลงทุนในหุ้นทางเลือกของคนสองอาชีพ กานต์เกรียงไกร โพธ์ิน้อย, อ.
ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1402-1411 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11 อีสปอร์ต (E-sport) เกมส์กีฬา หรือ ทำลาย
ล้าง 

อธิชา  ม่ังมี,  
อ.ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1412-1422 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย 

พิมพานต์  เลื่อนยศ, อ.ดร.
ดาวราย ลิ้มสายหั้ว/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13 ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนใน
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย 

อ.ดร.ดาวราย ลิ้มสายหั้ว/รป
ศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

สุนันทา หน้า 1682-1694 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14 ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนใน
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย 

กมลพรรณ  ศรีปราชญ์, อ.
ดร.ดาวราย ลิ้มสายหั้ว/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1695-1706 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

15 แนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตร
อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว 

จิดาภา  อ่วมจุก,    อ.วิไล
ลักษณ์ เรืองสม/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1772-1786 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

16 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ข้าราชการไทย 

ธัญญาลักษณ์  สำราญสุข,           
อ.วิไลลักษณ์ 
เรืองสม/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1787-1802 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

17 ธรรมมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให้
ประสบผลสำเร็จ 

เพ็ญประภา เรืองปัญญา, อ.
วิไลลักษณ์ 
เรืองสม/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1831-1845 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

18 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐ
และภาคเอกชนในประเทศไทย 

ธัญญารัตน์ โอนอ่อน, อ.วิไล
ลักษณ์ 
เรืองสม/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

สุนันทา หน้า 1846-1861 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

19 ความรุนแรงในครอบครัวนำไปสู่ปัญหา
อาชญากรรม 

อารียา อุทยานิน, อ.ปิยะ กล้า
ประเสริฐ/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 1877-1889 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

20 เพศสภาพกับความรัก ธิดารัตน์ ปทุมประเสริฐ, อ.
ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 2001-2010 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21 โรคซึมเศร้าภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม ปัณรส ไกรเกตุ,  
อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า/รปศ. 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา หน้า 2011-2025 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

22 วิเคราะห์การใช้คำอุทานในวรรณกรรมแปล
เรื่อง แฮร์รี่  
พอตเตอร์ ตอน เครื่องรางยมทูต 
 

ชารียา แก้วอนันต์, บุญฑ
ริกา ฉัตรทิน,  
ธนาทิพย์ เฉลิมวงษ์สุวรรณ์  
และพรศิริ นาควัชระ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

23 ความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏในประเพณี
แห่พระแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร 

กรรณิกา กันทะเวช, สุจิตรา 
จันทิมาล และพิชญาณี เชิงคีรี 
ไชยยะ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

24 กลวิธีการนำเสนอภาพสะท้อนคนรักเพศ
เดียวกันที่ปรากฏในนวนิยายหญิงรักหญิง  
ของ เพชรไพรลิน รัตนนาม 

กันทิมา จันทร์เครือยิ้ม, 
วรสรณ์ กฤษณจันทร์ และ สิริ
วิทย์ สุขกันต์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

25 กลวิธีการสร้างสรรค์ความตลกในสื่อออนไลน์
ยูทูบ (YouTube) : กรณีศึกษารายการซูเปอร์
หม่ำ 

ดวงนภา สาครรัมย์, จันทร์
นิภา อุ่นจังหาร และนารีนาถ 
วงษ์ปรีดา 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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26 กลวิธีการใช้คำบรรยาย (Subtitle) ในสื่อ
ออนไลน์ยูทูบ: กรณีศึกษารายการแบร์ฮัก 
(Bearhug) 

ชลธิชา บ่วงแก้ว, สุจิตรา จิตรี
เที่ยง และ สิริวิทย์ สุขกันต์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

27 วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในนิทาน
พื้นบ้านไทย 4 ภาค โดยกฤชกร เพชรนอก 

ธันยพร เหมียดขุนทด, อร
พรรรณ หอมจันทร์ และนารี
นาถ วงษ์ปรีดา 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

28 ภาพตัวแทนของนักร้องเพลงแร็ปที่ปรากฏใน
ไรม ์(Rhymes)  กรณีศึกษาจากรายการ 
เดอะ แร็ปเปอร์ ซีซ่ัน 1 (THE RAPPER 
season 1) 

เปรมฤดี  เเช่มสา, อารยา  
สุนทะวงค์ และ สิริวิทย์ สุข
กันต์ 
 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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29 ภาพพจน์และบทบาทสตรีที่ปรากฏในเพลง
ลูกทุ่งของหญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม 

ธัญชนก แสนสุข, สกุลรัตน์ 
ชาวสวน และวสนันท์ อิทธิมี
ชัย 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

30 การใช้ภาษาในโฆษณาเครื่องสำอางและ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในนิตยสารกุลสตรี 

ณัฏฐณิชา ขันธประโยชน์, 
สโรธร ประสาทพรชัย และ 
วสนันท์ อิทธิมีชัย 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

31 การศึกษาปัญหาการฟังจับใจความจากข่าว
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขา
ภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ปัทมา รักษาพงษ์, สุรัตนา 
ทิพเสนา, ศศิธร เที่ยงตรง, 
สุดารัตน์ พรหมดี และสุคนธา 
ฟูสุวรรณ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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32 อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่ง
หน่ึงในจังหวัดปทุมธานี 

จีระพงษ์ ทองตัน, อมรวดี พลี
บัตร และ ศศิพร เหลือง
ไพฑูรย์ 
 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

33 การศึกษาความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เจนจิรา สุธรรม, ชนากานต์ 
นักร้อง, หทัยรัตน์ อ่วมน้อย  
และธีระศักดิ์ เครือแสง 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

34 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจประกอบอาชีพ
นักจิตวิทยาของนักศึกษาจิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

พัชราภรณ์  กิจจารักษ์  
และ วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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35 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 

พิมลดา สีสมดี  
และ ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

36 ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อการกล้า
แสดงออกขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนบางไทรวิทยา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

มาริชา จูมพลติง  
และ ศิริวรรณ กำแพงพันธ์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

37 ปัจจัยทางจิตลักษณะและปัจจัยทางสังคมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบ ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ศิริพร แววเหว่า  
และ วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

38 การศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

สุภัทรา ศรีโยธา, ธีระศักดิ์ 
เครือแสง  
และ หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

39 ปัจจัยทางจิตลักษณะและปัจจัยทางจิตสังคม
ที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อภิญญา มูฮำหมัดตอเฮด  
และ วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

40 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ ความ
ผูกพันต่อองค์การ ที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
สโมสรกีฬาแห่งหน่ึง 

จิราภรณ์ คงสว่าง,  
ชญาภรณ์ สิงห์สุวรรณ  
และ ศศิพร เหลืองไพฑูรย ์

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

41 คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการ
ทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
องค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หน่ึง 

ธนัชพร ชัยสวัสดิ์, กัญญารัตน์  
พันขาม, สมรรถพงศ์ ขจรมณี  
และ ดวงกมล ทองอยู่ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

42 ความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์จังหวัดปทุมธานี Career 
advancement of personnel in the 
Office of Social Development and 
Human 

ธัญญาลักษณ์  สำราญสุข  
และ วิไลลักษณ์  เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

43 สัญญาทางจิตวิทยา ความผูกพันต่อองค์การ
และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ของพนักงานบริษัทแห่งหน่ึง 

ปทุมวดี หาญละคร, นครินทร์  
วงค์เจริญ ,สมรรถพงศ์ ขจร
มณี  
และ ดวงกมล ทองอยู่ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

44 ทุนทางจิตวิทยา วัฒนธรรมองค์การ และ
คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานใน
บริษัทแห่งหน่ึง 

พัสตราภรณ์ รุ่งแจ้ง,  
เบญญาภา นาคสิงห์, 
สมรรถพงศ์ ขจรมณี  
และ  ดวงกมล ทองอยู่ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

45 การศึกษาสมรรถนะหลักขององค์การ: 
กรณีศึกษาบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหน่ึง The 
Study of Core Competency: A Case 
Study of Automobile Company 

ปัทมวรรณ สังขระชัฎ, 
และ ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

46 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ 
กรณีศึกษาบริษัท ว่องไท พริ้นติ้ง พลาส 
จำกัด 

ปิยาภรณ์ ทองทศ   
และ จารุณี มุมบ้านเซ่า 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 

101



ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 
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ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

47 การรับรู้ของผู้ค้าออนไลน์ในประเทศไทยต่อ
นโยบายการจัดเก็บภาษีอีเพย์เมนต์ 

อธิชา ม่ังมี  
และ ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

48 ความสุขในการทำงานของบุคลากร สำนักงาน
ศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ 

สุธาสินี มีมุข  
และ ไททัศน์ มาลา 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

49 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
กรณีศึกษา วังชาวนา บ้านลำแดง     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายอนุวัตร  รุ่งโรจน์  
และ จิระศักดิ์ สังเมฆ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

50 การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี สู่การเป็นชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา : 
ตลาดหัวปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสระบุรี 

ณวพร อุตตะกะ  
และ ศิริขวัญ บุญธรรม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

51 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive Learning)  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

ภูธิดา รำถึง  
และ วรรณลดา กันต์โฉม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

52 การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์การ
บริหารส่วนตำบลบึงกาสาม  อำเภอหนองเสือ   
จังหวัดปทุมธานี   

วิภาวรรณ ราชปรากฏ  
และ ไททัศน์ มาลา 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

53 การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนทางสังคมใน
ชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนรวมใจ หมู่ที่ ๓ 
ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี 

วุฒิกรณ์ พุทธพฤกษ์  
และ วุฒิชัย สายบุญจวง 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

54 แนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์จักสานงอบ  กรณีศึกษา: กลุ่มงอบ
ใบลาน ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ศตวรรษ เขียวสด  
และ ศิริขวัญ บุญธรรม 
 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

55 การศึกษากลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน 
กรณีศึกษา : หมู่ ๑ ตำบลภูเขาทอง  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สุภาวดี ประทุมสิทธ์ิ และ
ชนินทร สวณภักดี 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

56 รูปแบบการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่
สัมมาชีพ กรณีศึกษา สมุนไพรเชื่อมกลุ่มสตรี
สหกรณ์เกษไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย 
จังหวัดอ่างทอง 

สุชญา ม่ันคง และ จิระศักดิ์ 
สังเมฆ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

57 การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะริมคลองของคนชาย
ขอบพื้นที่คลอง ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงคำพร้อย 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

อภิวัฒน์ ฟักทองพรรณ  
และดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

58 การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
กรณีศึกษา วังชาวนา บ้านลำแดง     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายอนุวัตร  รุ่งโรจน์ 
และ จิระศักดิ์ สังเมฆ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

59 การศึกษาความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ  กรณีศึกษา : บ้านเทโพ 
ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ชนะพัฒน์ ภูเดช  
และ ชนินทร สวณภักดี 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

60 การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ณัฐภัทร วงศ์น้อย  
และ นริศรา จริยะพันธ์ุ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

61 ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของ
บุคลากรเทศบาลเมืองท่าโขลง 

พิชญาภัค ปาแดง  
และ ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

62 วิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชนและการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาการเลี้ยงไก่ชน ชุมชนหมู่ที่6พัฒนา
(ชุมชนไผ่เขียว) ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอ 
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ณรงค์ชัย ทองดี  
และ ไททัศน์ มาลา 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

63 ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงาน
สหกรณ์: กรณีศึกษาสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
ปทุมธานี 

ธนาคาร แสนศิริลานนท์  
และ ไททัศน์  มาลา 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

64 ผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในภาค
การเกษตร: กรณีศึกษาอำเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

นพรุจ ศรีทองกูล 
และ ไททัศน์ มาลา 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

65 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ของเทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลอง
หน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ธัญญารัตน์  โอนอ่อน และ 
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

66 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

สุชานันท์ ปัทมังสังข ์ 
และ ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

67 การจัดการความเสี่ยงจากการทำนาในฤดูแล้ง
ของเกษตรกร เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา 
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

จิดาภา อ่วมจุก  
และ วิไลลักษณ์ เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 

108



ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

68 วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
บุคลากรในที่ทำการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ชมพูนุช แก้วลอย 
และ ดวงพร อุไรวรรณ 
 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

69 การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ณทิพรดา สุทธิสอาด และ 
วิไลลักษณ์ เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

70 การเข้าถึงนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิดของประชาชนในพื้นที่สำนักงาน
เทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 

ทิพย์วรรณ ชินไธสง  
และ รัฐชาติ ทัศนัย 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

71 พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของประชาชน 
กรณีศึกษา อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ  
และ จารุณี มุมบ้านเซ่า 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

72 รูปแบบภาวะผู้นำกับความผูกพันของคนเก่ง
ต่อองค์กร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 

นัทธพงค์ เทพวรรณ์  
และ วิไลลักษณ์ เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

73 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการดูแล
ผู้สูงอายุวัยปลายของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

อมรรัตน์ น้อยเกิด  
และ รัฐชาติ ทัศนัย 
 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

74 แนวทางการส่งเสริมกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านปลาย
นาตามแนววิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษาตำบล
บ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ปัทมา เบ็ญจวรรณ, พัชริภา 
เฉิดฉาย, 
อรพรรณ จันแดง, ธีรวัฒน์ 
ปานทุ่ง  
และ ปิยังกรู บุญญาวงศ์ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

75 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสำนักงานศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ 

ปัณรส ไกรเกตุ 
และจารุณี มุมบ้านเซ่า 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

76 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้สังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอิน   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กนกวรรณ พรั่นกระโทก  
และ วิไลลักษณ์ เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

77 การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสำนักงาน  
กรณีศึกษา บริษัท ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
แห่งหน่ึง 

กานต์เกรียงไกร  โพธ์ิน้อย   
และ ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

78 อำนาจกสม.มีการเปลี่ยนเเปลงอย่างไรเม่ือ
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กับ
รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ธรรศ เคนทอง, ณัฐวุฒิ ไทย
ประกอบ และ ศุภกร ชมศิริ 

ระดับชาติ  บทความวิชาการ  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

79 ประเทศไทยควรมีกฎหมายอนุญาตให้มีการ
ค้าประเวณีเสรีหรือไม่ 

ธัญญารัตน์ ทวีบุญ, อรอนงค์ 
หวังดี  
และ ศุภกร ชมศิร ิ

ระดับชาติ  บทความวิชาการ  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 

112



ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

80 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิด
กรณีสุนัขจรจัด 

เท่ห์ คำรักษ์, ณัฐชยา ผู้ภักดี  
และ ธรรมรส เปานิล 

ระดับชาติ  บทความวิชาการ  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

81 การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานของที่ว่าการอำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี ตามการรับรู้ของประชาชน 

เพ็ญประภา เรืองปัญญา   
เเละ วิไลลักษณ์ เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิชาการ  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

82 การเข้าถึงสิทธิด้านการให้บริการกู้ยืม
เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ กรณีศึกษา คนพิการในพื้นที่ตำบล
ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

ภัทรวดี อยู่เจริญ  
และ ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
 

113



ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

83 การใช้โทษปรับกฎหมายจราจรตามความ
เหมาะสมของฐานะ 

อนันตชัย โยพันดุง, เอเธนส์ 
นามเหลา และธนาวุฒิ  วงศ์
อนันต์ 

ระดับชาติ  บทความวิชาการ  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

84 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของบุคลากรในที่ทำการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นันทนัช บุญวัฒน์  
และ ดวงพร อุไรวรรณ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

85 เสรีภาพในการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ ๒๕๕๘ 

ศิริรักษ์ ปิยะวัตร, นันทกา 
จันทร์ศิริ, สุทธิกานต์ สิทธิ
พงษ์,  
อรพรรณ บำเพ็ญบุญ  
และ ณัฐพล สิทธิพราหมณ์ 

ระดับชาติ  บทความวิชาการ  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ
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หน่วยงานผู้จัด 

86 ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมสามชาติพันธ์ุ
เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ชุมชน  กรณีศึกษา:  
ชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 

ศิริลักษณ์ อินประสิทธ์ิ   
และ บุญอนันต์  บุญสนธ์ิ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

87 การมีส่วนร่วมของสตรีตั้งครรภ์ต่อโครงการ 
เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด จังหวัดสระแก้ว 

สุธาสินี  สายเพ็ชร์  
และ วิไลลักษณ์ เรืองสม 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

88 ความสำเร็จของโครงการธนาคารขยะรีโซเคิล: 
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองเสือ  
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี 

วิชญาพร พวงพั่วเพชร  
และ จารุณี มุมบ้านเซ่า 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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89 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณัฐมล เบ้าช้างเผือก 
และ จารุณี มุมบ้านเซ่า 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

90 การสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โรงเรียนโป่งก้อนเส้า 

ดวงหทัย ศรีธร, ชัชพันธ์ุ ยิ้ม
อ่อน และ วรรณลดา กันต์
โฉม 

ระดับชาติ  บทความวิชาการ  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

91 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 
ของเด็กอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

ธีรภัทร์ ศรีพรมมินทร์  
และ ดวงพร อุไรวรรณ 

ระดับชาติ  บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
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92 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ
ปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธรรมโชติ
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

วิภาวี   พรหมประสิทธ์ิ,  
หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
และธีระศักดิ์ เครือแสง 

ระดับชาติ 
 

บทความวิจัย 20/พ.ค./63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ 
“อุดมศึกษาไทยในยุค disruption การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 

93 Warm น.ส.นัทวรรณ รื่นเทียน The 3rd ASEAN 
Graphic Arts 
Competition and 
Exhition-
VIETNAM 2020  

งานสร้างสรรค์ 12 มิ.ย.63 The Ministry of Culture, Sports and Tourism of 
Viet Nam 

94 Tool น.ส.นัทวรรณ รื่นเทียน The 3rd ASEAN 
Graphic Arts 
Competition and 
Exhition-
VIETNAM 2020  

งานสร้างสรรค์ 12 มิ.ย.63 The Ministry of Culture, Sports and Tourism of 
Viet Nam 

 เทคโนโลยีการเกษตร      
1 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัด

ก้อนก่ึงสําเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดง
เหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

นันท์ปภัทร์ ทองคํา วัฒนี บุญ
วิทยา ภาสุรี ฤทธิเลิศ หรรษา 
เวียงวะลัย อัณนภา สุขลิ้ม
และ ณัฐวุฒิ หัตถดล /
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ชาติ วิชาการ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 14(3) 
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2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมม่ีเยลล่ีมะม่วงหาว
มะนาวโห่ 

ภาสุรี ฤทธิเลิศ และ 
กมลวรรณ วารินทร์/
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร 

ชาติ วิชาการ มี.ต.-เม.ย. 63 ThaiJournal of Science and Technology.9(2) 

3 การลดเปอร์เซ็นต์การตายของต้นกล้ามะเขือ
เทศพันธ์ุเชอรี่แดงจากโรครากและโคนเน่า
ด้วยสารชีวภัณฑ์ 

สมาพร เรืองสังข์ นันทวรรณ 
ตาริชัย และสุมาลี ศรีนวล/
เทคโนโลยีการผลิตพืช 

ชาติ วิชาการ มค.-เม.ย.63 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียฉบับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1  

4 องค์ประกอบหลักทางเคมีของเน้ือจระเข้สด
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือจระเข้.  

อัณนภา สุขลิ้ม ปนัดดา วิศา
นิตย์./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ชาติ วิชาการ 25  มีนาคม 
2563   

ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 
6.  

5 ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเน้ือ
จระเข้แผ่นอบกรอบ 

อัณนภา สุขลิ้ม ปนัดดา วิศา
นิตย์./วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

ชาติ วิชาการ 25  มีนาคม 
2563   

ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 
6.  

6 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ
จุลินทรีย์ของหญ้าเนเปียร์หมักที่อายุการหมัก
ต่างกัน 

กรรณิการ อัมพุช, กมลพร 
กอกขุนทด, แพรวพรรณ ชู
ช่วย, พรรณวิภา แพงศรี และ
ประภาวรรณ แพงศรี/สัตว
ศาสตร์ 

ชาติ วิชาการ 19 ธันวาคม 
2562 

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี 

 สาธารณสุขศาสตร ์      
1 ผลงาน ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ภาวะการรู้คิดบกพร่องของผู้สูงอายุ 
ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
 เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
นิโรบล มาอุ่น 
กุสุมา จ้อยจันทร์ 
ชุติมา มลัยหม่ืน 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562 
 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

2 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี 
 

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
รัตนาภรณ์ อาษา, 
 นิชากานต์ ดอกกุหลาบ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 14 ฉบับที่ 13 
เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2562 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

3 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัด
มงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธานี 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  อภิ
เชษฐ์ จำเนียรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย อารี
รัตน์ บุตรรัศมี 
รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา 

4 Knowledge and satisfaction about the 
use of health care services under the 
social security scheme among 
employees in a company, Pathum 
Thani Province 

Nadchar Yanti 
Thassaporn Chusak 
Apichai Khuneepong 
Supriya Lamai 
Yaowaluk Ruensod 
Areefah Chete 

ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and Innovation 
Management” Held by Pathumthani University 
and Academic Cooperation Network at 
Pathumthani University. page 16-22 

5 Factors Associated with Health Foods 
Consumption Behavior 
among Personnels of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage, 
Pathumthani Province, Thailand 

Fuangfah 
Rattanakanahutanon 
Jeiranai Pathomrojsakul 
Sasiwimol Chanmalee 
Sirilak Phommachat 
Laddawan Kongplee  

ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and Innovation 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ
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หน่วยงานผู้จัด 

 
 

Management” Held by Pathumthani University 
and Academic Cooperation Network at 
Pathumthani University. page 97-108 

6 The Effect of Knowledge, Attitude, and 
Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public 
Health Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Sutthida Kaewmoongkun 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn 
Aree sanguanchue 
Nirobon Ma-oon 
Rattikarn Yingpimai 
Phittaya Klinmalee  
Hathairat Wongsin 

ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and Innovation 
Management” Held by Pathumthani University 
and Academic Cooperation Network at 
Pathumthani University. page 83-96 

7 Fast Food Consumption Behaviors 
Among 
Undergraduate Students In Pathum 
Thani Province 

Juntarat Jaricksakulchai  
Rattanaporn Arsa 
Rattapol Sillaparassamee 
Kwankamon Pho-ampai 
Hirunrat Namthip 
Pajera Watee 

ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย February 16th, 
2020 

7th National and 
International 
Conference on 
“Economic and 
Social Sustainability 
Through Knowledge-based and Innovation 
Management” Held by Pathumthani University 
and Academic Cooperation Network at 
Pathumthani University. page 79-82 

8 ชื่อผลงาน ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วย
ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยใช้ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK. 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
ภัทราวดี  มากมี 
นิชาภา สุขสงวน 
นวพร สัตพันธ์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563. 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 59-73 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

9 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง 
จังหวัดสระบุรี. 

ทัศพร ชูศักดิ์ 
ฉัตรประภา ศิรริัตน์ 
จิราภรณ์ นนพละ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563. 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 47-57 

10 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
Perception of patient rights among 
students in Valaya Alongkron Rajabhat 
University under the Royal Patronage 

ธธิธา เวียงปฏิ 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาลี 
วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ์ 
ณัฐกานต์ นูรี 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)   

11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคเครื่องดื่มรสหวานของนักศึกษา                       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อภิญญา อุตระชัย 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพลู 
สุดารัตน์ บุญจันทร์ศรี 
กริช เรืองไชย 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)   

12 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

นาตยา ดวงประทุม 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
สุนทรี อนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธ์แก้ว 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)   

13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของทหาร ค่ายทหารแห่งหน่ึง
ในจังหวัดชลบุรี 

กริช เรืองไชย 
อภิญญา อุตระชัย 
ภัทราพร  สิงห์เงิน 
วิภาวรรณ เปรมสุข 
ศิริลักษณ์  เทียนมาลี 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE)   
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 
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ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ      
1 ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ใน
การเลือกท่องเที่ยวแบบอิสระ. 

ปาณณวิช  มงคลตวัฒน์ 
ภัทรวดี บริรักษ์ 
วิภาพร แสงแย้ม 
ชนัญชิตา อรุณแข 
ภัทราพร ทิพย์มงคล 

รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

ผลงานวิจัย 26 มิ.ย. 2562 คณะนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี 
 

2 ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 
6 ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

จิราภา พันพิมพ์ 
ศศิธร รวยดี  
ปริชญา นิลพลา  
อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 

รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

ผลงานวิจัย 26 มิ.ย. 2562 คณะนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี 
 

3 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุใน
จังหวัดสระบุรี. 

นิสา เผ่าเพ็ง 
ธนัท เทพจิต 
สินิทรา สุขสวัสดิ์ 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 

ผลงานวิจัย 11-12 ก.ค.2562 มหาวิทยาลัย    ราชภัฏนครปฐม 

4 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อ
คุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว
ในประเทศไทย. 

อัญชนากานต์  
      แก้วแจ่ม 
จุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ 
สินิทรา  สุขสวัสดิ์ 
 

งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 11 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม 
 
 

ผลงานวิจัย 11-12 ก.ค.2562 มหาวิทยาลัย     ราชภัฏนครปฐม 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ
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หน่วยงานผู้จัด 

5 พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ในการเลือกท่องเที่ยวใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ธนเดช แก้วสวัสดิ์ 
ธนิษฐา พลแสน 
ปิยธิดา มณีพราว 
พัชราภรณ์  
     จันทรฆาฎ 

รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

ผลงานวิจัย 26 มิ.ย. 2562 คณมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

6 ความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินงานของ
กองทุนผู้สูงอายุ ในจังหวัดสระบุรี 

นิสา เผ่าเพ็ง 
ธัชชัย อินทะสุข 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 
 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค.  2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7 ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการ
เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 
จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 

จุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ 
สินิทรา สุขสวัสดิ์ 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 
 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค.  2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8 ความสำคัญของการศึกษาหลังวัยเกษียณที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดสิงห์บุรี 

อัญชณากานต์  
     แก้วแจ่ม 
ลลิดา แก้วฉาย 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 
 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค.. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

123



ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

9 การแก้ปัญหากองทุนผู้สูงอายุในกรณีผู้สูงอายุ
เสียชีวิตในจังหวัด ปทุมธานี 

ธนัท เทพจิต 
พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 
 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค.  2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

10 ความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินนกแอร์ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

อำพล พันธ์ุดนตรี 
สัณหณัฐ วงศ์ศิลป์ 
นุจรี ผู้ผ้ึง 
ปิ่นเกล้า เรืองดี 
ผมหอม เชิดโกทา  
วัลภา จันดาเบ้า 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 
 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

11 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการ
ภาคพื้นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

ณัฐพงศ์ วัฒนวันยู 
อลงกรณ์  สุวรรณเพชร 
อรกานต์   เชี่ยวกสิกรรม 
รินรดา ระวังถ้อย  
ผมหอม เชิดโกทำ 
วัลภา จันดาเบ้า 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 
 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

12 พฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้สาย
การบินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่า
อากาศยานดอนเมือง 

แพรวพรรณ  สุวรรณพงค์ 
โรจนันท์ ทรงอยู่ 
ชนาภา สะอาด 
ซือ อ้ายหลิง 
ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 
 
 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

13 THE POTENTIAL IMPACTS INVOLVED IN 
IMPLEMENTING ONE BELT ONE ROAD 
ON AVIATION INDUSTRY 

Si Ailing 
Chanapa Sa-ard 
Nitipoom Kulsiri 

รายงานสืบ
เน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 
ประจำปี 2563 

ผลงานวิจัย 1 พ.ค. 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ครุศาสตร ์      
1 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิต
ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 

ศิรินภา คุ้มจ่ัน 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
พิทักษ์ นิลนพคุณ 
กันต์ฤทัย คลังพหล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารวิจัยปีที่ 7 
ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562 : 
127 - 143 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2 การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัย
นาฏศิลป 

เอกสิทธ์ิ โพธ์ิไชย 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
กันต์ฤทัย คลังพหล 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารวิจัย ปีที่ 
7 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562 .: 
163-178 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

3 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผล
โรงเรียนมัธยม สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารวิจัยและ
พัฒนา ปีที่ 13 
ฉบับที่ 3 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4 ครูประสิทธิภาพสูง 
 

เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการ
สอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ปีที่ 
11 ฉบับที่ 32 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

5 ผลการใช้วิธีสอนภาษาแบบเน้นภาระงานใน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

ศัสยมน สังเว 
ภัทรพรรณ พรหมคช 
พูนพชร ทัศนะ 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการ
สอน 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ปีที่ 
11 ฉบับที่ 32 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6 การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว 
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
อรสา จรูญธรรม 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม 
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2562 
551-565 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

7 แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ
สู่การปฏิบัติ 

ฐิติพร พิชญกุล ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 13 
ฉบับที่ 3 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

8 รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครูในเขต
เทศบาลตำบลโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 
 

อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม   ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 
13 ฉบับที่ 3 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562. 
หน้า 149-162. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 

9 แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

กุลชาติ พันธุวรกุล ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

13 ฉบับที่ 3 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562. 
หน้า 149-162 

10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ยุภาพร นอกเมือง 
เมษา นวลศรี 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 
13 ฉบับที่ 3 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562. 
หน้า 149-162. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย 
 

นิติกร อ่อนโยน ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 
13 ฉบับที่ 3 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562. 
หน้า 149-162 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

12 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิด 
 

กาญจนา เวชบรรพต 
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธ์ิ 
ณัฐวัตร สุดจินดา 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. ปีที่ 
13 ฉบับที่ 3 
กันยายน – 
ธันวาคม 2562. 
หน้า 149-162. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 

13 การวิเคราะห์ประเภทคำนามในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

สมีลา เลาะวิถี 
อนันต์ ลากุล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา 
วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562   

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

14 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องคำ
คล้องจอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 
 

ณัฐธนากร รักชาติ 
มณฑา วิริยางกูร 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562 

15 ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของศาลเจ้า
แม่กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มีต่อชุมชนชาว
ไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 
 

ภรทิพย์ สุขสว่าง 
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา 
วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562   

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

16 การศึกษาความเชื่อเก่ียวกับยันต์แปดทิศเสือ
คาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนชาวไทย
เชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 
 

พรนภา หนุนสุข 
ยุภาพร นอกเมือง 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
พหุวิทยาการแห่ง
ภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา 
วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2562 
วันที่ 20 ธันวาคม 
2562   

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

17 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโส
เครติส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรจนศักดิ์ แก้วอนันต์ 
สุชาวดี เกษมณี 
ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 
“อุดมศึกษาไทย
ในยุคดิสรับชั่น 
การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ใน
สภาวะของ
ความ 
ท้าทาย” วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
ราชูปถัมภ์ 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

18 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจ๊ือที่
สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาว
ไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาที่อำเภอปาก
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ณัฐพงศ์ พืชภูมิ 
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 
ฉบับที่ 2 มีนาคม 
– เมษายน 2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 

19 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อ
คู่คิด ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

อมรรัตน์ เตยหอม 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
ฐิติพร พิชญกุล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1 
มีนาคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

20 ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 

กานต์วลี อ่ำประเวช 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
ฐิติพร พิชญกุล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1 
มีนาคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

21 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ร่วมกับการเรียนการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ชนาพร คงชาติ 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
พิทักษ์ นิลนพคุณ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 ราชภัฏ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 
 

หมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1 
มีนาคม 2563 

22 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็น
ฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ปรียานันต์ นวลจันทร์ 
เรขา อรัญวงศ์ 
เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 
2 ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี วันที่ 
13-14 กุมภาพันธ์ 
2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

23 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มี
ต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ยุวดี ไชยไธสง 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
อังคนา กรัณยาธิกุล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1 
มีนาคม 2563 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

24 การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 
 

สถาพร ศักดิ์เหลือง 
เรขา อรัญวงศ์ 
เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
วิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1 
มีนาคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

25 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ตรียพล โฉมไสว 
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น 
ช่อเพชร เบ้าเงิน 
มารุต พัฒผล  
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ 
ครั้งที่ 11 ณ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา 
วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

26 ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว 
ฐิติพร พิชญกุล 
กันต์ฤทัย คลังพหล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต วันที่ 
27 มีนาคม 2563 
 
 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

27 การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัย
นาฏศิลป 
 

เอกสิทธ์ิ  โพธ์ิไชย 
สุวรรณา จุ้ยทอง 
กันต์ฤทัย คลังพหล 
ศุภชัย จันทร์สุวรรณ 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอม
บึง สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 
7 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562 : 
163-178 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

28 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือของ สถานศึกษาด้าน
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

ชัชวาล สิงหาทอง 
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น 
ช่อเพชร เบ้าเงิน 
มารุต พัฒผล 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย Journal of 
Modern 
Learning 
Development 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
(2020): มกราคม 
- กุมภาพันธ์ 
2563 : 231-245 

Journal of Modern Learning Development 

29 แนวโน้มผู้นำในอนาคตของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ธงธิภา  วันแก้ว 
เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซ่น 
ช่อเพชร เบ้าเงิน 
มารุต พัฒผล 
 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
(2020): มกราคม 
- กุมภาพันธ์ 
2563 : 246-261 
 
 
 

Journal of Modern Learning Development 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

30 การเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21 
 

ตรียพล โฉมไสว 
ศักดา สถาพรวจนา 
เนติ เฉลยวาเรศ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 
ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2563 
: 123 - 136 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 

31 การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว 
ฐิติพร พิชญกุล 
กันต์ฤทัย คลังพหล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - 
เมษายน 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

32 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล 
 

ประทีป ทับโทน 
ศักดา สถาพรวจนา 
อรสา จรูญธรรม 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสาร ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม - 
เมษายน 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

33 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง 

โชคปรีชา  โพเขียว 
เกียรติศักดิ์ รักษาพล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม วันที่ 
9-10 กรกฎาคม 
2563  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

34 การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา  

สรณัฐ  ดีสวัสดิ์ 
เกียรติศักดิ์ รักษาพล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม วันที่ 
9-10 กรกฎาคม 
2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

35 ศึกษาตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่ง
โชคชะตาของชาวจีน 

ชนิสรา  สีรือแสง 
อรรคภณ วชิรวัชร์ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 
ประจำเดือน
กรกฎาคม-
สิงหาคม พ.ศ. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 

36 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
สมบัติทางกายภาพของวัสดุสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห์ อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อาพิศรา  ดวงธนู 
จิตตรี พละกุล 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
ประจำเดือน
พฤษภาคม-
มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

37 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
วัดธรรมนาวา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่องบรรยากาศ 

แพรวอักษร  พลพิมาย 
อรสา จรูญธรรม 
วิษณุ สุทธิวรรณ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
ประจำเดือน
พฤษภาคม-
มิถุนายน พ.ศ. 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 

38 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจ๊ือที่
สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของ ชาว
ไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ณัฐพงศ์  พืชภูมิ 
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 
ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน 
พ.ศ. 2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น 

39 การเปรียบเทียบพญานาคกับมังกรใน
มุมมองของศาสนาและความเชื่อ 

ศิริวรรณ  เรืองศรี 
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ 
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 
เดือน กันยายน-
ธันวาคม พ.ศ.
2563 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรคมราชูปถัมภ์ 

40 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโส

โรจนศักดิ์  แก้วอนันต์ 
สุชาวดี เกษมณี 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการและ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

เครติส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์ นิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
2  วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 

41 การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออก
เสียงคำควบกล้ำบทร้อยกรองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราสาททอง
วิทยา 

อนันต์ ลากุล 
อัมพร พรรณยาหอม 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ราชภัฏวิชาการ
ครั้งที่ 6  วันที่ 17 
-18 สิงหาคม 
2563 

มรภ.จันทรเกษม 

42 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้
วิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 

มณฑา วิริยางกูร 
มณีรัตน์ ชาวดร 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
ราชภัฏวิชาการ
ครั้งที่ 6  วันที่ 17 
-18 สิงหาคม 
2563 

มรภ.จันทรเกษม 

43 การศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านชุมชน
แหลมงอบเกาะช้าง จังหวัดตราด  

เสริม พงส์ทอง 
ธนินธร เทียนดำรง 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย การประชุม
วิชาการและ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

นิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 
2  วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
1 การพัฒนาสติกเกอร์บนแอฟพลิเคชั่นไลน์ชุด

การ์ตูนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
นางสาวจาระวี  มันตะรักษ์ 
นางสาวปทุมรัตน์  ฉัตรรัตน
ศักดิ์               

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันเกษม  กทม. 

2 กราฟต้นไม้แผ่ทั่วที่น้อยที่สุด นางสาวขวัญจิรา  หึกขุนทด          
นางสาวกาญจนา  หันตรี 

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันเกษม  กทม. 

3 การพัฒนาดอกไม้จากผ้าย้อมสีจากบัวหลวง นางสาวอารีรัตน์  สระทอง
อินทร์ 

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันเกษม  กทม. 

4 การสำรวจการใช้บรรจุภัณฑ์แบบครั้งเดียว
จากร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย 

นายสุธิ   โลมะบรรณ                   ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันเกษม  กทม. 
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ท่ี ชื่อผลงาน 
ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือ

หลักสูตร 

เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร่ 
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

5 การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและ
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดหยาบดอก
ทองอุไร 

นางสาววรางคณา   เทศทอง 
นางสาวภัสสรา        สุขพล ี    
นางสาวเบญจมาศ    พรมนิ
เลิศ   นางสาวสุทธิดา  นคร
วงษ์         

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 30-31 ม.ค.2563 การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาตรี เครือข่าย 9 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันเกษม  กทม. 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
1 การวิเคราะห์ดัชนีสุขภาพของเซอร์กิตเบรก

เกอร์แรงต่ำและหม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า
ย่อย 22 kV 

นายบุญกร เรียนเวช 
นายปฏิมา  รื่นยศ/ สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 20-21 ส.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

2 การปรับปรุงกระบวนการผลิตตู้จ่ายน้ำมันของ
แผนก Finishing Section กรณีศึกษา : 
บริษัทผลิตตู้จ่ายน้ำมัน 

นางสาวฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา 
นายชัยศิริ จันทร์เอ่ียม/ 
สาขาวิชาวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรม 

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 20-21 ส.ค.63 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

3 เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบ
ลม 

นายนิพนธ์  
ถุงเกตุแก้ว 

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 2-4 ก.ย.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

4 การพัฒนาถังขยะระบบอัจฉริยะ นายวีระพงษ์  
สมุนรัมย์ 

ระดับชาติ ผลงานวิชาการ 2-4 ก.ย.63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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เอกสารแนบ 1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ 47 คน 

ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปท่ีได้รับการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานท่ีมอบ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      
1 นางสาวตรีวิภา  รังคะวงษ์ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับ

มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 
ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 

ธันวาคม 2562   
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

2 นางสาวกมลทิพย์  พูลประดิษฐ์ู รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 
ธันวาคม 2562   

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

3 นางสาวดาวประกาย ชุมนวล รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 
ธันวาคม 2562   

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

4 นางสาวเบญจวรรณ วรสีหา รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 
ธันวาคม 2562   

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

5 นางสาวปิยะรัตน์  ศิริวิโรจนกุล รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 
ธันวาคม 2562   

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

6 นางสาวสุพินดา หอมหวล รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 
ธันวาคม 2562   

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

7 นงสาวอัยดา รุ่งเรือง รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 
ธันวาคม 2562   

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

8 นายอรรคพล พูดสัตย์ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์
บัณฑิต 

ระดับชาติ นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 15 
ธันวาคม 2562   

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 
 

9 นายธนวัฒน์  นิลมณี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปท่ีได้รับการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานท่ีมอบ 

10 นายอรรถพร  อ่อนละมูล ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 
 

11 นายพัฒนะ  สินปรุ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

12 นางสาวนันทวรรณ  นาคบุญธรรม ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

13 นางสาวสุนิตา  หมึกกระโทก ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

14 นางสาวเรณุกา  คำทอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปท่ีได้รับการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานท่ีมอบ 

15 นางสาวธนัชพร  วังคีรี ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

16 นางสาวอัจฉราพร  สินสนอง ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

17 นางสาววรินทร  คงมิยา ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

18 นางสาวสรัญญา  อินทรมานะ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

19 นางสาวเบญจมาวรรณ  นักเกลื่อน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปท่ีได้รับการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานท่ีมอบ 

20 นางสาวอาฑิตยา  สาระรัตน์ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

21 นางสาวเกศมณี  ทรงนิโครธ   ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

22 นางสาวณัฐณิชา  เอ่ียมมงคล ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

23 นางสาวณิฌารีย์  พวงเงิน ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง 
 

ระดับชาติ 
 

นักศึกษา 2  มิถุนายน  2563 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการการดำเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ประจำปี 2562 

 วิทยาการจัดการ      
1 นายทัศน์ชัย  ปิ่นทอง รางวัลชมเชย  

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 
ระดับชาติ นักศึกษา 14 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

2 นายสันติภาพ  สุทธิพงษ์ รางวัลชมเชย  
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 

ระดับชาติ นักศึกษา 14 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปท่ีได้รับการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานท่ีมอบ 

3 นางสาวกัญญารัตน์  ประดับทอง รางวัลชมเชย  
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 

ระดับชาติ นักศึกษา 14 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

4 นางสาวจารุวรรณ  บรรพโคต รางวัลชมเชย  
การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 

ระดับชาติ นักศึกษา 14 ก.พ. 63 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

5 นายธันยบูรณ์ บุญประเสริฐ รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้น ระดับชาติ นักศึกษา 15 ก.พ.63 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ลดการ
ตีตราและเลือกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการ
ใช้ถุงยางอนามัยในการป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี
มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (เอเอชเอฟ) 
ประเทศไทย 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ      
1 นางสาวรำไพพฤทธ์ นุ่มวงศ์ 

ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง 
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ประเทศฟิลิปปินส์  

นานาชาติ นักศึกษา 30 พฤศจิกายน – 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2562  

การแข่งขันซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

2 นางสาวขนิษฐา หงส์พักตร์ 
ระดับปริญญาโท  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิง 
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ประเทศฟิลิปปินส์ 

นานาชาติ นักศึกษา 
 
 

30 พฤศจิกายน – 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2562  

การแข่งขันซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

 กองพัฒนานักศึกษา      
1 นางสาววรภัสสร   ธดารงค์  

ระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง นานาชาติ นักศึกษา 30 พฤศจิกายน – 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2562  

การแข่งขันซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 
ประเทศฟิลิปปินส์ 

2 นางสาวธนะรัศม์ิฐา อุดมฉวี 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
 

การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ทีมหญิง นานาชาติ นักศึกษา 30 พฤศจิกายน – 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2562  

การแข่งขันซีเกมส์ 2019 ครั้งที่ 30 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
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ว/ด/ปท่ีได้รับการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานท่ีมอบ 

3 นายชัยวัช มะลิไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ประเภทรางวัลที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 มารยาท
ไทย 

ระดับชาติ  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

4 นายวีรภัทร ศักดิ์ไทยเจริญชัย  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ประเภทรางวัลที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 มารยาท
ไทย 

ระดับชาติ  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

5 น.ส.ศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ประเภทรางวัลที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 มารยาท
ไทย 

ระดับชาติ  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

6 น.ส.วิภาดา สร้างการนอก ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
ประเภทรางวัลที่ได้รองชนะเลิศอันดับ 1 มารยาท
ไทย 

ระดับชาติ  วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 
2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 
7 

น.ส.ชบาวรรณ สุวรรณโคตร  แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเภทรางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1   

ระดับชาติ  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563   

มรภ.อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

8 น.ส.พัฒนวดี ศรีสมบัติ  แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเภทรางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1   

ระดับชาติ  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563   

มรภ.อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

9 นายเสกฐวุฒิ ช้างงาม  แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเภทรางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1   

ระดับชาติ  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563   

มรภ.อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

10 นายอภิศักดิ์ มนต์นามอญ แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ประเภทรางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1   

ระดับชาติ  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563   

มรภ.อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

11 น.ส.จันทร์ศิริ อารีย์ การแข่งขันคัดเลือกเพศปลา ประเภทรางวัลที่ได้ 
รองชนะเลิศอันดับ 2   

ระดับชาติ  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563   

มรภ.อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 

12 นายกฤตเมธ ตะนัย การแข่งขันคัดเลือกเพศปลา ประเภทรางวัลที่ได้ 
รองชนะเลิศอันดับ 2   
 

ระดับชาติ  19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2563   

มรภ.อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน รางวัลหรือประเภทท่ีได้รับการยกย่อง ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

ว/ด/ปท่ีได้รับการยก
ย่อง 

ชื่อหน่วยงานท่ีมอบ 

 ครุศาสตร ์      
1 นางสาวอมรรัตน์  แสงมิ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ในงานวันครู3ของ สพฐ.  - ศิษย์เก่า 16 มกราคม 2563  สพฐ.จังหวัดปทุมธานี ให้ชี้แจง  
2 นางสาวสุธิดา  ศรีโยธา รางวัล SMART  TEACHER เป็นแบบอย่างที่ดีใน

การจัดการเรียนรู้ยุค 4.0 
- ศิษย์เก่า 12 กรกฎาคม 2563  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาม

โคกและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี 

3 นางสาวเบญจมาพร  แสงจันทร์  รางวัลครูผู้มีจิตอาสา ประจำปี 2562 ครูโรงเรียน 
วัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) 

- ศิษย์เก่า 16 มกราคม 2563  สพฐ.จังหวัด 
พระนครศรี 
อยุธยา 
 

4. นายยุทธนา กองโต รางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอด
เยี่ยมระดับชาติ 

- ศิษย์เก่า 16 มกราคม 2563  สพฐ.จังหวัดปทุมธานี 

5. นางสาวกนกวรรณ  พวงงาม รางวัลครูดีของงแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ระดับชาติ   ศิษย์เก่า/  
สาขา
ภาษาไทย 

16 มกราคม 2563  สพฐ.จังหวัดปทุมธานี 
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เอกสารแนบ 1.3.1 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ท้ังสิ้นจำนวน 459 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 188 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 40.95  
 
คณะครุศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน....69.....คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 37 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 
53.62 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านจิตอาสาในการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น...ว/ด/ป..16 ต.ค. 2562...ชื่อชุมชน.... 
วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง...การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ...นักศึกษามีจิตอาสาทำกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น และได้เรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นซ่ึงส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน...ว/ด/ป..8-10 พ.ย. 2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง....การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสาในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม…ตลอดจนมีจิตสำนึกในการมุ่งกลับไปพัฒนาโรงเรียนตามภูมิลำเนาของตนเอง  
3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์จิตอาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน.....ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนปัณณวิชญ์....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การบริการวิชาการ และเสริมสร้างความมีจิตอาสา 
และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย กับนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน  
4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 5...ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนวัดพะยอม....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับการใช้วัสดุในท้องถิ่นในการสร้างอาชีพและลดค่าใช้จ่าย.... 
5.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...Christmas Festival….ว/ด/ป/..18..ธ.ค..2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……สามารถส่งเสริมศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังแสดงถึงการเป็นจิตอาสาในการบริการชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...English Camp for English Program Freahmen(EP)...ว/ด/ป..25 ธ.ค. 2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนวัดเพิ่มทาน (ประยงคุ์ประชานุสรณ์)....การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย 
7.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลและจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบล
เขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว….ว/ด/ป/..7-9..ม.ค..2563...ชื่อชุมชน....ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…การประเมิน
ศักยภาพชุมชนและพัฒนาต่อยอด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ 
8.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลและจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบล
ศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี….ว/ด/ป/..9,16,28..ม.ค..2563...ชื่อชุมชน....ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…การประเมิน
ศักยภาพชุมชนและพัฒนาต่อยอด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ…..... 
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9.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... Volunteer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา (สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ) ….ว/ด/ป/..29..ม.ค..2563...ชื่อชุมชน....โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา.....การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษามีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 
10.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... บริการวิชาการโรงเรียนตชด. ….ว/ด/ป/..13-14..ส.ค..2563...ชื่อชุมชน....โรงเรียนตชด.การบินไทย โรงเรียนตชด.บ้านน้ำอ้อม และโรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์.....การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……ครูและนักเรียนโรงเรียนตชด. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป 
11.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างการเรียนรู้พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ว/ด/ป/..4-6..ส.ค..
2563...ชื่อชุมชน....ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ....สร้างและปลูกฝังให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน 
พร้อมทั้งน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนหมู่บ้านของตนเองให้มีความเข้มแข็ง 
12.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างการเรียนรู้พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ว/ด/ป/..20..ส.ค..2563...
ชื่อชุมชน....ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ....สร้างผู้นำชุมชนให้เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน และปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนมีจิต
อาสาพัฒนาชุมชน 
13.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2563 ว/ด/ป/..18..ส.ค.- 25 
ก.ย..2563...ชื่อชุมชน.... 1) โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 2) โรงเรียนวัดลาดทราย 3) โรงเรียนลิ้นจ่ีอุทิศ 4) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 5) โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 6) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายา
ราม.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนในชุมชนให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
14.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...ยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน.....  
 ว/ด/ป/..13-29.ส.ค...2563...ชื่อชุมชน.... 1) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 2) โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 3) โรงเรียนวัดหว่านบุญ  
4) โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 5) โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 6) โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 7) โรงเรียนวัดปทุมนายก 8) โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 9) โรงเรียนบ้านโคคลาน 10) โรงเรียนบ้าน
มะกอก 11) โรงเรียนกองทัพบกอุทิศ 12) โรงเรียนบ้านซับน้อย.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปัญหา ด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมาย 
คณะวิทยาการจัดการ 
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน 49 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 14 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 28.57 
1. ชื่อโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ระยะที่ 1 จังหวัดปทุมธานี วันที่ 16,18,19,23,25 และ 26 ธันวาคม 2562  
ชื่อชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการดำเนินงานไตรมาส 1 ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลชุมชน ตำบลบึงชำอ้อ และสำรวจความต้องการ
ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนความต้องการของชุมชนในระยะต่อไป 
2. ชื่อโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ระยะที่ 2 จังหวัดปทุมธานี กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563  
ชื่อชุมชนบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การทำแผนประกอบการกลุ่มอาชีพ (กลุ่มอาชีพไข่เค็ม) เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้แก่กลุ่มอาชีพเป้าหมายโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
3. ชื่อโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ระยะที่ 1 จังหวัดสระแก้ว วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ชื่อชุมชนเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการดำเนินงานไตรมาส 1 ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลชุมชน ตำบลเมืองไผ่ และสำรวจความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนความต้องการของชุมชนใน
ระยะต่อไป 
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4. ชื่อโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ระยะที่ 2 จังหวัดสระแก้ว กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 มิถุนายน 2563  
ชื่อชุมชนเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือลงพื้นที่เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการและวางแผน การดำเนินงานเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์
และตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ในชุมชน เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำบรรจุภัณฑ์ เทคนิคการเลือกรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย และ Workshop 
เก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 
5. ชื่อโครงการบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน วันที่ 11 สิงหาคม 2563 
ชื่อชุมชนวัดธรรมนาวา ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการเรียนรู้การจัดทำและมอบผลิตภัณฑ์สบู่เหลวเพื่อชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน....79....คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน........36........คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อย
ละ.....45.57....... 
1.ชื่อโครงการ  การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสู่กลุ่มอาชีพของชุมชน บ้านปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ หมู่ 3 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอ       สามโคก จังหวัดปทุมธานี...ว/ด/ป....3-4, 11, 22, 29 
พ.ย. 62 6, 13  ธ.ค. 62 และ ก.พ. 63....ชื่อชุมชน ชุมชน บ้านปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ หมู่ 3 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…
นักศึกษาร่วมศึกษาสถานการณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในชุมชน และร่วมพัฒนาแนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วมกับชาวชุมชน รวมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพ (จำนวน 1 
คน): อ.วุฒิชัย 
2.ชื่อโครงการ...มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม..ว/ด/ป.....25 มกราคม 2563 และ 16 กุมภาพันธ์ 2563..     ชื่อชุมชน...บ้านงิ้ว  ตำบลบ้านงิ้ว อำภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี  ..การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…การจัดการท่องเที่ยววิธีชุมชน และการส่งเสริมเยาวชนเพื่อพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์น้อย……(จำนวน 10 คน: 1) อ.นารีนาถ, 2) 
อ.พิชญาณี, 3) อ.สิริวิทย์, 4) อ.ศุภกร,              5) อ.วงศ์วริศ, 6) อ.กิตติณัฐ, 7) ผศ.อัญชัญ, 8) ผศ.จิรศักดิ์, 9) ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ 10) อ.ดร.ดุสิตธร 11) อ.รุ่งอรุณ 12) อ.สุคนธา 13) อ.ชยันต์ 
3. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักผลไม้โรงเรียนบ้านไร่สามศรี ตำบลบ้านไร่สามสี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  
เพื่องานพันธกิจสัมพันธ์ ว/ด/ป 24 ธันวาคม. 62 และ 13 กุมภาพันธ์. 2563  ชื่อชุมชน บ้านไร่สามสี อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว          การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  การส่งเสริม
การปลูกและบริโภคผักผลไม้ร่วมกับชุมชน นักเรียนในสถานศึกษาและการสร้างมูลค่าจากผักและผลไม้เพื่อส่งเสริมรายรับแก่ครัวเรือน (จำนวน 8 คน) : 1) อ.พัชรินทร์  2) อ.นริศรา  3) ผศ.ดร.ดรุณ
ศักดิ์  4) อ.ดร.กฤติยชญ์   
5) อ.ดร.วุฒินันท์ 6) อ.ดร.วิภาพร 7) อ. ธีระศักดิ์  8) อ.ประกาศิต)   
4. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ว/ด/ป. ..17,20 ธันวาคม 2562 และ        24 มกราคม 2563 ชื่อชุมชน ตำบลบ่อเงิน อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  การเรียนรู้และศึกษาบริบทครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างคุณค่า/มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่ การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือ
เก้ือกูลกันในชุมชนอย่างยั่งยืน (จำนวน 1 คน): อาจารย์พัชรินทร์  ร่มโพธ์ิชื่น) 
5. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ว/ด/ป. 14 พ.ย.,20 ธ.ค. 62 17 ม.ค. 63 ชื่อชุมชน ตำบลบ้านงิ้ว  อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  การเรียนรู้และศึกษาบริบทครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างคุณค่า/มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (จำนวน 1 คน): อาจารย์ศิริขวัญ  บุญธรรม) 
6. ชื่อโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ว/ด/ป 17,20 ธ.ค. 62 24 ม.ค. 63       ชื่อชุมชน ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
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สระแก้ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  การเรียนรู้และศึกษาบริบทครัวเรือน เพื่อเสริมสร้างคุณค่า/มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือเก้ือกูลกันในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (จำนวน 1 คน): อาจารย์  ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย สายบุญจวง) 
7. ชื่อโครงการ อ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  ว/ด/ป  มกราคม - มีนาคม 2563การเรียนรู้ชื่อชุมชน โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร 
สระแก้วมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว  การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่นอย่างยั้งยืน  (จำนวน 2 คน: 
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  และผศ.ธนาวุฒิ) 
 8. ชื่อโครงการ อ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  ว/ด/ป  มกราคม - มีนาคม 2563การเรียนรู้ ชื่อชุมชน โรงเรียนบ้านทุ่งพระ อำเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่นอย่างยั้งยืน  (จำนวน 1 คน: อ.ดร.วุฒินันท์  สี
เตชะ) 
9. ชื่อโครงการ บ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ว/ด/ป.  มกราคม - มีนาคม 2563        การเรียนรู้ชื่อชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย อำเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี  การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน การยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่นอย่างยั้งยืน  (จำนวน 2 คน: ผศ.ดร.หทัย
รัตน์  และ อ.ศิริวรรณ) 
10. ชื่อโครงการ อ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  ว/ด/ป.  มกราคม - มีนาคม 2563  การเรียนรู้ชื่อชุมชน โรงเรียนวัดเทียนถวาย  
อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน                 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่นอย่างยั้งยืน  
(จำนวน 2 คน: อ.ปวิช และ อ.บุษบา, อ.ชัชพันธ์ ยิ้มอ่อน, ผศ.วรรณลดา กันต์โฉม) 
11. ชื่อโครงการ บ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ว/ด/ป. มกราคม - มีนาคม 2563         การเรียนรู้ชื่อชุมชน โรงเรียนบ้านไทรทอง  อำเภอวัง
สมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน การยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่นอย่างยั้งยืน  (จำนวน 2 คน) : 1) อ.ฤทัย  
และ 2) อ.ปิยังกูร 
12. ชื่อโครงการ อ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว  ว/ด/ป  มกราคม – มีนาคม 2563  ชื่อชุมชน โรงเรียนวัดบางเตยนอก (ตามรภาค
อุทิศ) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน   
การยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู การเสริมสร้างพลังชุมชนท้องถิ่นอย่างยั้งยืน  (จำนวน 2 คน) : 1) อ.ศุภกร และ  
2) อ.นริศรา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน 25 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 16 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 64 
1.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียนพัฒนาชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ว/ด/ป ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี ระหว่าง
เดือนพ.ย.62-มี.ค.63 ชื่อชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียนพัฒนาชุมชน โดยใช้การเต้นบาสโลปแบบร่วมสมัย โดยการนำ
นักศึกษาและอาจารย์ลงพื้นที่ไปสอนแกนนำของชุมชน ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ทำให้ชุมชนมีแกนนำในการนำออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ของชุมชนและได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี วันและเวลาในการดำเนินงาน คือทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. ผลการดำเนินงาน คือ ชุมชนมีการ
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รวมกลุ่มกันออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป มีผู้นำเต้นในชุมชนเอง ซ่ึงเกิดจากการเข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลปได้ และยังเต้นทุกวันจันทร์ พุธ 
ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ที่ลานหมู่บ้านดาวเรือง ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2.ชื่อโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ปทุมธานี ว/ด/ป พ.ย.62-ก.ย.63 ชื่อชุมชน ดังน้ี 1) ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 2) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 3) ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ซ่ึงเป็นการดำเนินงาน
ต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 2562 โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาปัญหา ความต้องการ และต้นทุนในชุมชน เช่น ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคล เป็นต้น ผลการสำรวจพบว่า ชุมชนหมู่ 
6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา มีสมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งมีปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร  จึงต้องการที่จะแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า และจำหน่ายเป้นรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย 
ชุมชนหมู่ 1 และ หมู่ 10 มีการรวมตัวกันปลูกกระท้องแปลงใหญ่ และทำวิสาหกิจชุมชน ไร่ดีต่อใจ ซ่ึงเป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนวัติวิถี มีความต้องการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระท้อน 
จากผลการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนคณะทำงานจึงได้ลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสบู่จากไพลและขมิ้นชัน ซ่ึงได้พบผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำโครงการคือ ป้า
ใจ ซ่ึงได้ความรู้เรื่องการแปรรูปสบู่จากไพลและขม้ินชัน จึงต้องการทำสบู่รังไหม ทางคณะทำงานจึงเข้าไปช่วยแนะนำกระบวนการและพัฒนาสูตร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกระท้อน ได้แก่ บาล์มขี้ผึ้งจากกระท้อนและสบู่จากกระท้อน ผลการดำเนินงานพบว่า ชุมชนตำบลหนองตะเคียนบอนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนเพิ่มจำนวน 4 รายการ และสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มขึ้น  
3.ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี   ว/ด/ป พ.ย.62-ก.ย.63 ชื่อชุมชน หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ คณะสาะรณสุขศาสตร์ ดำเนินการส่งเสริมความรู้ 
คว่ามเข้าใจและทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่ม อสม.และคนในชุมชน รวมถึงสร้างแกนนำช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ 2 
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน.....34......คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน........4........คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็น
ร้อยละ...11.76...... 
1.ชื่อโครงการ...โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกด้านบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน......ว/ด/ป....27 มี.ค.63......ชื่อชุมชน....เทศบาลตำบลลำลูกกา.......การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ…..…ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย……………………… 
2.ชื่อโครงการ...โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน.......ว/ด/ป...20 ก.พ. 63 ...ชื่อชุมชน....เทศบาลตำบลลำลูกกา........การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ.…การเข้าถึงชุมชนและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมทั้งความมีน้ำใจและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ของชุมชน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน....20.........คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน........10........คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็น
ร้อยละ.......50..... 
1.ชื่อโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนก่ึงสําเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. ก.ย.-ธ.ค.62 มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 คน 
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2.ชื่อโครงการการพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พ.ย.62-ส.ค.63 การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการทำผักปลอดสารพิษ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 
คน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน 21 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน  20  คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 100  
1.ชื่อโครง..การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ..ว/ด/ป......23 ธันวาคม 2562......ชื่อชุมชน........-..........การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…
การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาบริบทชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในการร่วมกันพัฒนาชุมชน…… 
2.ชื่อโครงการการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ..ว/ด/ป......23 ธันวาคม 2562......ชื่อชุมชน........-..........การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…การ
ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาบริบทชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในการร่วมกันพัฒนาชุมชน…… 
3.การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ..ว/ด/ป......7 มกราคม 2563......ชื่อชุมชน........-..........การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…การประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาบริบทชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในการร่วมกันพัฒนาชุมชน…… 
4.การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ..ว/ด/ป......7 มกราคม 2563......ชื่อชุมชน........-..........การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…การประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาบริบทชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในการร่วมกันพัฒนาชุมชน…… 
5. การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถิ่น ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ..ว/ด/ป......6 มกราคม 2563......ชื่อชุมชน........-..........การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…การประสานความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาบริบทชุมชน เพื่อนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในการร่วมกันพัฒนาชุมชน…… 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน...96....คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 51 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 
53.12  
โดยมีรายชื่อดังต่อไปน้ี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี,อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์,อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ,ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี,นางกนกพร สัณห์ฤทัย,รศ.ดร.ศศมล ผาสุข,ผศ.ดร.ณฐก
มลวรรณ ศรีจ่ันเพชร,อาจารย์ ดร.เยาวภา แสงพยับ,ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง,ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่, ผศ.โยธิน กัลยาเลิศ,ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา,ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา, อาจารย์กนกวรรณ 
ปุณณะตระกูล, ผศ.อมีนา ฉายสุวรรณ,ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา,อาจารย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์,ผศ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์,อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์, อาจารย์ ดร.ปรินทร เต็มญาร
ศิลป์,อาจารย์ ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์, อาจารย์ ดร.บุษยา จูงาม, อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร, อาจารย์ ดร.วิชัย  กองศรี, อาจารย์ไพรินทร์ มีศรี,อาจารย์วิศรุต  ขวัญคุ้ม,อาจารย์ปัณณ
รัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส, อาจารย์ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์,อาจารย์พชรกมล กลั่นบุศย์, อาจารย์ขวัญแข สงัดวงศ์,อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา,อาจารย์ชุมพล จันทร์ฉลอง,อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูง
เนิน,อาจารย์อรรถพร ธนูเพ็ชร์,อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์, อาจารย์จิตติมา กอหรั่งกูล, อาจารย์พัชรลักษณ์ วัฒนไชย,อาจารย์ดาวรถา วีระพันธ์, อาจารย์ศกุนตาล์  มานะกล้า,นางสาวเบ็ญจมาศ 
นามณรงค์,นายศราวุฒิ โปนา นางสาวสุชัญญา ปิ่นสวัสดิ์ นางสาวพิมพ์นารา นิลฤทธ์ิ 
1.ชื่อโครงการ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ ว/ด/ป. 13,14,24.30 ก.ค. 63,..6 ส.ค.63....ชื่อชุมชน..คูขวาง....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือคณะได้ช่วยเหลือใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ชื่อ น้ำพริกแกงปรุงรส และน้ำพริกปลาป่น 
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2.ชื่อโครงการ สร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ ว/ด/ป....22 ม.ค.63,2,8,26 ก.ค.63,.7 ส.ค.63....ชื่อชุมชน....หน้าไม้.........การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือคณะได้
ช่วยเหลือให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองโดยสร้างภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง 1 กลุ่ม จัดทำต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเกษตรปลอดภัย ด้วยผักปลอดสาร มีการจัดทำรั้ว สวน
แนวตั้งโดยใช้วัสดุในชุมชน รั้วเป็นสวนปลอดสารพิษกินได้ ส่งเสริมการปลูกต้นทานตะวันงอกและผักบุ้งจีน 
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เอกสารแนบ 1.3.2 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาท้ังสิ้นจำนวน 7,416 คน มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 1,139 คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 15.35  
 
คณะครุศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน...1,715....คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน.....431.........คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ...
25.31...... 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านจิตอาสาในการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น..ว/ด/ป..16 ต.ค. 2562...ชื่อชุมชน....วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง...การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ...นักศึกษามีจิตอาสาทำกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น และได้เรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นซ่ึงส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 20 คน 
2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน...ว/ด/ป..8-10 พ.ย. 2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชนคือ……มีจิตอาสาในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม…ตลอดจนมีจิตสำนึกในการมุ่งกลับไปพัฒนาโรงเรียนตามภูมิลำเนาของตนเอง………… จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 60 
คน 
3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์จิตอาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน.....ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนปัณณวิชญ์....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษาครู
วิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การบริการวิชาการ และเสริมสร้างความมีจิตอาสาและมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย กับนักเรียน ครู และสมาชิก
ในชุมชน…….. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่  
1 – 3 เข้าร่วม 170 คน 
4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 5...ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนวัดพะยอม....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับการใช้วัสดุในท้องถิ่นในการสร้างอาชีพและลดค่าใช้จ่าย.... จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 57 คน 
5.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...Christmas Festival….ว/ด/ป/..18..ธ.ค..2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……สามารถส่งเสริมศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังแสดงถึงการเป็นจิตอาสาในการบริการชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ..... จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม 
48 คน 
6.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...English Camp for English Program Freahmen(EP)...ว/ด/ป..25 ธ.ค. 2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนวัดเพิ่มทาน (ประยงคุ์ประชานุสรณ์)....การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาให้กับโรงเรียนเครือข่าย จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม 15 คน 
7.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... Volunteer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา (สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ) ….ว/ด/ป/..29..ม.ค..2563.. .ชื่อชุมชน....โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา.....การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษามีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้ด้านภาษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย..... จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 45 คน 
8 .ชื่อโครงการ/กิจกรรม...อบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สนใจ ….ว/ด/ป/..14 ก.พ. 2563 ชื่อชุมชน....ชุมชนคลอง 5 ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี.....การเรียนรู้จากการ
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ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษามีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้เรื่องวิธีการทำหางหงส์ ธงตะขาบ ให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย.จำนวน 10 คน.... 
9.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... บริการวิชาการโรงเรียนตชด. ….ว/ด/ป/..13-14..ส.ค..2563...ชื่อชุมชน....โรงเรียนตชด.การบินไทย โรงเรียนตชด.บ้านน้ำอ้อม และโรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์.....การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 6 คน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน  1,663  คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 190 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 11.43  
1.ชื่อโครงการ..การพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสู่กลุ่มอาชีพของชุมชน บ้านปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ หมู่ 3 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี..ว/ด/ป...3-4, 11, 22, 29 พ.ย. 
62 6, 13  ธ.ค. 62 และ ก.พ. 63...ชื่อชุมชน..ชุมชน บ้านปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ หมู่ 3 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี..การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ นักศึกษา
ร่วมศึกษาสถานการณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยในชุมชน และร่วมพัฒนาแนวทางการจัดตั้งกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วมกับชาวชุมชน รวมทั้งเสนอแนวทางในการพัฒนากลุ่มอาชีพ นักศึกษาเข้าร่วม
จำนวน 27 คน 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม....มัคคุเทศก์น้อยเพื่อการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรมวัน/เดือน/ปี/...วันที่ 25 มกราคม 2563 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์. 2563 ..กับชุมชนชื่อ..ชุมชนบ้านงิ้ว  
ตำบลบ้านงิ้ว อำภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.... การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ การจัดการท่องเที่ยววิธีชุมชน และการส่งเสริมเยาวชนเพื่อพัฒนาเป็นมัคคุเทศก์น้อย นักศึกษาเข้าร่วม
จำนวน...32...คน 
3.ชือ่โครงการ.....ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิติชุมชนพึ่งตนเอง.............ว/ด/ป...27 พฤศจิกายน 2562 และ 25 ธันวาคม 2562...ชื่อชุมชน..... ...ชุมชนปฐมอโศก 66 หมู่ 5 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.
นครปฐม และชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลานศิลป์บางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…วิถีชีวิติชุมชนพึ่งตนเอง…นักศึกษาเข้า
ร่วมจำนวน....56.....คน 
4.ชื่อโครงการ....การพัฒนานักศึกษาสู่การเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง......ว/ด/ป....30-31 ธันวาคม 2562....ชื่อชุมชน...ศูนย์ศึกษาการพัมนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เขาหินซ้อน และสวนเกษตรทุ่ง
นาตาล ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…แนวคิดการเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การเป็น Young Smart Farmer…
นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน....47.....คน 
5.ชื่อโครงการ....สื่อน้ีเพื่อน้อง.....ว/ด/ป....20 พฤศจิกายน 2562 และ 18 ธันวาคม 2562....ชื่อชุมชน..โรงเรียนบางโพธ์ิเหนือ จังหวัดปทุมธานี..การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……การจัด
สื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในช่วงวัย……นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน....28.....คน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 146 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 13 คน (ไม่นับซ้ำ คิดเป็นร้อยละ 8.90  
1.ชื่อโครงการ...โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุกด้านบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน......ว/ด/ป....27 มี.ค.63......ชื่ อชุมชน....เทศบาลตำบลลำลูกกา.......การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ…..…ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย……………………… 
2.ชื่อโครงการ....โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน.......ว/ด/ป.....20 ก.พ.63......... .ชื่อชุมชน....เทศบาลตำบลลำลูกกา.........การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ.…การเข้าถึงชุมชนและการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมทั้งความมีน้ำใจและเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ของชุมชน 
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คณะวิทยาการจัดการ  
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,763 คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 206 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 11.68 
1.ชื่อรายวิชา VGE 109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 171 คน เข้าร่วมจำนวน 171 คน  
2.ชื่อกิจกรรมบูรณาการความรู้ด้านการจัดการร่วมกับชุมชน กับชุมชนวัดธรรมนาวา ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 คน เข้าร่วมจำนวน 35 คน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน......148.......คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน.....46.......คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ  
32.44  
1.ชื่อโครงการหลอดไฟแอลอีดีไว้ใช้ที่สนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน วันที่  25 กุมภาพันธ์  2563  ชื่อชุมชนคลอง 5 หมู่ที่ 14 ต.คลองห้า  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ การเลือกใช้หลอดแอลอีดีได้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งานและติดตั้งบำรุงรักษาหลอดไฟแอลอีดีได้ถูกต้อง 
2.ชื่อโครงการ งานปูนฉาบและแนวทางปฏิบัติการต่อเติมบ้าน  วันที่ 4 มีนาคม 2563  ชื่อชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองลำตาเสา  
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ ใช้ความรู้ด้านเทคนิคงานปูนในงานก่อสร้าง เทคนิคการฉาบปูน การซ่อมปูนใหม่ ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคนิคการ
ทำงาน การซ่อมแซมต่อเติมต่างๆ และข้อแนะนำในด้านการตรวจสอบ การซ่อมแซมงานถนน 
3. ชื่อโครงการ เครื่องเตือนระดับน้ำล้นเพื่อชุมชน วันที่ 10 มีนาคม 2563 ชื่อชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม    ต.พยอม 
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ สามารถนำเทคโนโลยีไปช่วยเตือนน้ำล้นในครัวเรือนรูปแบบต้นทุนต่ำ 
4. ชื่อโครงการ  การเชื่อมโลหะเบื้องต้น  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  ชื่อชุมชน คลอง 5 ม.14 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ การเชื่อมโลหะ 
5. ชื่อโครงการ การพัฒนาอาชีพในการทำไข่เค็ม DIY วันที่   8  สิงหาคม  2563  ชื่อชุมชน ชุมชนบ้านหินดาด หมู่ที่ 3 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ  การจัดการเทคโนโลยีในการจัดการการแปลรูปไข่ให้สามารถถนอมอาหารให้ได้นานขึ้น ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในชุมชน 
6. ชื่อโครงการ การออกแบบตราสัญลักษณ์แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาร วันที่  10  สิงหาคม  2563 
ชื่อชุมชน  หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี    
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ 
7. ชื่อโครงการ กิจกรรม 5 ส. ประยุกต์กับการรับมือ  โควิด-19 วันที่  25  สิงหาคม  2563 ชื่อชุมชน หมู่บ้านเอ้ืออาทรลาดหลุมแก้ว  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ เรื่อง 5 ส. โดยเน้นในเรื่อง สะอาด และถูกสุขลักษณะโดยนำประยุกต์กับสถาณะการณ์ปัจจุบันในเรื่องของโควิด-19  ซ่ึงต้องรักษาความสะอาดโดยการ
ล้างมือหรือพกเจลแอลกอฮอล์โดยทำการสอนการทำเจลแอลกอฮอล์กับผู้เข้ารับการอบรม 
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8. ชื่อโครงการ การติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์    วันที่  14  สิงหาคม  2563  ชื่อชุมชน หมู่บ้านเอ้ืออาทรลาดหลุมแก้ว  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี   
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ การออกแบบและติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การซ่อมบำรุงด้านไฟฟ้า และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 522 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 502 คน ระดับปริญญาโท 20 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติร่วมกับชุมชน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 15.28 
1.ชื่อโครงการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบุญบางสิงห์ ว/ด/ป 30 ต.ค.62 และ 28 ม.ค.63 ชื่อชุมชน วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน นักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนา และจิตอาสา ณ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วัดบุญบางสิงห์ 
2.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถณะนักศึกษาด้านจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว/ด/ป 19 ส.ค.63 ชื่อชุมชน วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย 
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาและการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วัดบุญบางสิงห์ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
ปีงบประมาณ 2563  มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน.....170.....คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน..........103.......คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ
.......60.58..... (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563) 
1.ชื่อโครงการ.....ชื่อโครงการการแปรรูปข้าวสารอินทรีย์ สู่แป้งข้าวอินทรีย์ วันที 25 ก.ค.2563 ชื่อชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ 1. การใช้เครื่องมือศึกษาชุมชน 2.การวิเคราะห์ชุมชน 3.การทำงานร่วมกับชุมชน 4.เกิดการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน 5.สามารถ
ประยุกต์องค์ความรู้ในห้องเรียนเข้าสู่สภาพชุมชนที่แท้จริง  นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 3 จำนวน 14 คน 
2.ชื่อโครงการ….โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง วันที่ 16-18 ก.ค. 2563 ชุมชนบ้านโนนหมากมุ่น การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการทำก้อนเห็ดจาก
ฟางข้าว นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ปี 4  (จ-ศ)  จำนวน 5 คน 
3.ชื่อโครงการ…จิตอาสาสพัฒนาท้องถิ่น วันระหว่างที่ 16 ส.ค.-30 ก.ย. 2563 ชุมชนย่อยที่ 14 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการการใช้เครื่องมือศึกษา
ชุมชนเพื่อร่วมค้นหาปัญหา ศักยภาพของชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  จำนวน 10 คน 
4.ชื่อโครงการ…จิตอาสาสพัฒนาท้องถิ่น วันระหว่างที่ 16 ส.ค.-30 ก.ย. 2563 ชุมชนบ้านผ่านศึก ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ การเรียนรู้จากการปฏิบัติ นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ปี 3 
จำนวน 11 คน 
5.ชื่อกิจกรรม…การวิเราะห์ศักยภาพสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ วันที่ 5 ก.ย. 63 อำเภอวัฒนานคร การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือแนวทางวิเคราะห์ศัยภาพแวดล้อมของธุรกิจชุมชน SWOT 
ANALYSIS AND TOWS MATRIX  นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ปี 4 จำนวน 23 คน 
6.โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่นกับชุมชนคลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ ดำเนินการ วันที่ 22 ก.ค. 2563 นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2,4 
(จ-ศ)  จำนวน 36 คน นักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไป ปี 4 จำนวน 4 คน 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน.....126........คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน.......73.........คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ
.....57.94....... 
1.ชื่อโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนก่ึงสําเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือนวัตกรรมการ
ผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนก่ึงสําเร็จรูป มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม 4 คน 
2. ชื่อโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนักศึกาเข้าร่วมจำนวน 10 คน    
3.ชื่อโครงการการพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว พ.ย.62-ส.ค.63 การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือการทำผักปลอดสารพิษ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 
12 คน 
4. ชื่อโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาพุทธศาสนา มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 48 คน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 983 คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนจำนวน 314 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 31.94 
1.ชื่อรายวิชา VGE 109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 215 คน  
2.ชื่อกิจกรรมสังเกตการณ์การฝึกซ้อม กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนหน้า) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี วันที่ 17 สิงหาคม 2563 
สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ร่วทเข้าการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยร่วมกับชุมชน คือมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 30 
คน 
3.ชื่อกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ณ โรงเรียนวัดดาวเรือง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน คือมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 19 คน 
4.ชื่อกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการผ่านกิจกรรมการเล่นเกม ณ โรงเรียนลำสนุ่น, โรงเรียนไทยรัฐ 69 โรงเรียนสังค์อ่ำวิทยา  จังหวัดปทุมธานี วันที่ 14,17,24 สิงหาคม 2563 สาขา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน คือมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 10 คน 
5.ชื่อกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ ชุมชนคูขวาง ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี วันที่ 13,14,24.30 ก.ค. 63,..6 ส.ค.63...สาขาคหกรรมศาสตร์ การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านน้ำพริกแกงชนิดต่างๆให้แก่ชุมชน คือมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน 
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เอกสารแนบ 1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ิน  
ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
 ครุศาสตร์ 

จำนวน 25 คน จำนวน 28 เรื่อง 
   

 1 นายนที กอบการนา ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหาร
สถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (MCU 
Congress 3) “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทย
แลนด์ 4.0” ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

31 ส.ค. 62 

2 นางสาวอัศวรินทร์ แก่นจันทร์ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูใน
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ 
ครั้งที่ 9 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 PIM 9th 
National and 2nd International Conference 2019 : Global 
Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd 
Smart Logistics Conference  
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี 

5 ก.ค. 62 

3 นางชุติมาพร เชาวน์ไว บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 

นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 
2nd National Conference MCU. RK.2019) ณ อาคารปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

1 ก.ย. 62 

4 นางขันทอง ไทยทวี การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับสุขภาพองค์การของ
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ 
ครั้งที่ 9 ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 PIM 9th 
National and 2nd International Conference 2019 : Global 
Innovation for Sharing Economy (GISE) and 2nd 
Smart Logistics Conference  
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี 

5 ก.ค. 62 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
5 นางวรรณา โฉมฉิน การประเมินความต้องการจำเป็นของการดำเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (MCU 
Congress 3) “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทย
แลนด์ 4.0” ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

31 ส.ค. 62 

6 นางสาวหยาดอัมรินทร์ 
ศิริขันธ์ 

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การของสถานศึกษากับ
ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (MCU 
Congress 3) “นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุคไทย
แลนด์ 4.0” ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น 1 โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

31 ส.ค. 62 

7 นางกษมา แสนอ่อน การประเมินความต้องการจำเป็นการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต
ตรวจราชการที่ 1 

นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 
2nd National Conference MCU. RK.2019) ณ อาคารปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

1 ก.ย. 62 

8 นางสาวกัญญาวีร์ มหาสนิท การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตัดสินใจเข้า
ศึกษาในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

นำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 (The 
2nd National Conference MCU. RK.2019) ณ อาคารปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง 
จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัย
สงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 

1 ก.ย. 62 

9 นางสาวนฤมล เจริญพรสกุล รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 

ก.ย. – ธ.ค. 59 

องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชน การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

8-9 
ธ.ค. 59 

10 นางสาวพิมพ์ใจ พุฒจัตุรัส การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1 

การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 
(MCU Congress 3) นวัตกรรมทางการปกครองและการบริหารในยุค

31 ส.ค. 62 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องเธียร์เตอร์ ชั้น ๑ โซนบี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11 นายปวรวิทย์ กิจสิงห์ การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์-ภาษาจีน โรงเรียน
จอมสุรางค์อุปถัมภ์ ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทาง
ภาษาจีน (PAT 7.4)  

รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4-5 ก.ค. 62 

12 นางสาวทอฝัน ธาระมัตร แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงสัทอักษรพิน
อินเสียงเบาในภาษาจีนของนักศึกษา๕ระครุศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้ส่ือการฝึกทักษะการอ่าน
ออกเสียงเบาในรูปแบบออนไลน์ 

รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4-5 ก.ค. 62 

13 นางสาววนิดา น้อยเทศ คำศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรา สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควรรู้จากหนังสือเรียน
ภาษาพาที และหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ ฉบับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 

รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” 
สาขาวิชาภาษาไทย (ปร.ด.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4-5 ก.ค. 62 

14 นางสาววรรณิศา แซงสว่าง ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏในเรื่องพระเวสสันดร 
 

รายงานสืบเนืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4-5 ก.ค. 62 

15 นางสาวภรทิพย์ สุขสว่าง ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของศาลเจ้าแม่กวนอิม
(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มีต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในย่าน
เยาวราช 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และ
คติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

20 ธ.ค. 62 

16 นางสาวพรนภา หนุนสุข การศึกษาความเชื่อเก่ียวกับยันต์แปดทิศเสือคาบดาบ
ของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในย่าน
เยาวราช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และ
คติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

20 ธ.ค. 62 
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17 นายโรจนศักดิ์ แก้วอนันต์ ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษาไทยในยุคดิสรับชั่น การปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะของความ 
ท้าทาย” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

20 พ.ค. 62 

18 นางสาวชนาพร คงชาติ 
 

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
เรียนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

1 มี.ค.63 

19 นายสถาพร ศักดิ์เหลือง 
 

การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

1 มี.ค. 63 

20 นางสาวปรียานันต์ นวลจันทร์ 
 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

13-14 ก.พ.63 

21 นางสาวอมรรัตน์ เตยหอม 
 

ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อคู่คิด ที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การ
หาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง  

1 มี.ค.63 

22 นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวช 
 

ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง  

1 มี.ค.63 

23 นางสาวยุวดี ไชยไธสง 
 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อ
สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
2 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง  

1 มี.ค.63 

24 นางสาวปัสรินญา ผ่องแผ้ว 
 

การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  

ม.ค.-เม.ย. 63 

164
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ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต   

27 มี.ค.63 

25 นายประทีป ทับโทน 
 

การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1  

ม.ค.-เม.ย. 63 

กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการจัดการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

23 มิ..ย.63 

 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำนวน 48 คน จำนวน 44 เรื่อง 

   

1 ศตวรรษ เขียวสด และ ศิริขวัญ บุญ
ธรรม 
(การพัฒนาชุมชน) 

แนวทางการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จักสาน
งอบ  กรณีศึกษา : กลุ่มงอบใบลาน ตำบลบางนางร้า 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

2 ณทิพรดา สุทธิสอาด และ วิไลลักษณ์ 
เรืองสม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

3 ธิตินันท์ แช่มใส และ จิระศักดิ์ สังเมฆ 
(การพัฒนาชุมชน) 

การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี    อำเภอกระทุ่มแบน 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

4 กนกวรรณ พรั่นกระโทก และวิไลลักษณ์ 
เรืองสม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบาง
ปะอิน 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 
 

20 พ.ค.63 
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5  ธันยพร เหมียดขุนทด, อรพรรรณ หอม

จันทร์ และนารีนาถ วงษ์ปรีดา 
(ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร) 

วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
ไทย 4 ภาค โดยกฤชกร เพชรนอก 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

6 จีระพงษ์ ทองตัน, อมรวดี พลีบัตร และ 
ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ 
(จิตวิทยา) 

อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค   
ที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึง  
ในจังหวัดปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

7 นายอนุวัตร  รุ่งโรจน์ และ จิระศักดิ์ สัง
เมฆ 
(การพัฒนาชุมชน) 
 

การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กรณีศึกษา 
วังชาวนา บ้านลำแดง     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

8 ณวพร อุตตะกะ และ ศิริขวัญ บุญ
ธรรม 
(การพัฒนาชุมชน) 
 
 

การบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถี สู่การเป็นชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา : ตลาดหัว
ปลี ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

9 ภูธิดา รำถึง และ วรรณลดา กันต์โฉม 
(สังคมศาสตร์) 
 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จังหวัดปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

10 วิภาวรรณ ราชปรากฏ และ ไททัศน์ 
มาลา 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

การจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วน
ตำบลบึงกาสาม  อำเภอหนองเสือ   
จังหวัดปทุมธานี   

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 
 

20 พ.ค.63 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
11 วุฒิกรณ์ พุทธพฤกษ์ และ วุฒิชัย สาย

บุญจวง 
(การพัฒนาชุมชน) 
 
 

การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้วยทุนทางสังคมในชุมชน 
กรณีศึกษา : ชุมชนรวมใจ หมู่ที่ ๓  
ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี  

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

12 สุภาวดี ประทุมสิทธ์ิ และชนินทร สวณ
ภักดี       (การพัฒนาชุมชน) 
 
 

การศึกษากลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลาน กรณีศึกษา : 
หมู่ ๑ ตำบลภูเขาทอง  
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

13 สุชญา ม่ันคง และ จิระศักดิ์ สังเมฆ 
(การพัฒนาชุมชน) 
 

รูปแบบการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนสู่สัมมาชีพ 
กรณีศึกษา สมุนไพรเชื่อมกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 
ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

14 อภิวัฒน์ ฟักทองพรรณ และดรุณศักดิ์ 
ตติยะลาภะ  
(สังคมศาสตร์) 

การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะริมคลองของคนชายขอบพื้นที่
คลอง ๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

15 วีรพล คงวิชา และ สมทรง บรรจงธิติ
ทานต์ 
(การพัฒนาชุมชน) 
 

การจัดการกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน กรณีกลุ่ม
สมุนไพรสตรีศรีมาลัย หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านตาด อำเภอ
บางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

16 ณัฐวุฒิ นึกถึง,  
ธัญญาเรศ อาลัยลักษณ์  
และ ชัยวุฒิ เทโพธ์ิ 

การบริหารจัดการภาครัฐเชิงกลยุทธ์สู่การเปลี่ยนแปลง
อย่างยั่งยืน 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

17 สกุณา โม่งคำ, อินทิรา ศรีอภัย และชัย
วุฒิ  เทโพธ์ิ 

ภาวะผู้นำในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 

20 พ.ค.63 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

18 ชนะพัฒน์ ภูเดช และ ชนินทร สวณ
ภักดี 
(การพัฒนาชุมชน) 
 
 

การศึกษาความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ  กรณีศึกษา : บ้านเทโพ ตำบลสามเรือน 
อำเภอบางปะอิน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

19 ณัฐภัทร วงศ์น้อย และ นริศรา จริยะ
พันธ์ุ 
(สังคมศาสตร์) 
 

การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ  อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

20 พิชญาภัค ปาแดง และ ชนินทร์ จักร
ภพโยธิน 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากร
เทศบาลเมืองท่าโขลง 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

21 ณรงค์ชัย ทองดี และ ไททัศน์ มาลา 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 

วิถีชีวิตคนเลี้ยงไก่ชนและการถ่ายทอดภูมิปัญญาการ
เลี้ยงไก่ชน ชุมชนหมู่ที่6พัฒนา(ชุมชนไผ่เขียว) ตำบล
เชียงรากน้อยอำเภอ 
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

22 ธนาคาร แสนศิริลานนท์ และ ไททัศน์  
มาลา 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

ความสำเร็จในการบริหารจัดการสำนักงานสหกรณ์: 
กรณีศึกษาสำนักงานสหกรณ์จั 
งหวัดปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

23 นพรุจ ศรีทองกูล และ ไททัศน์ มาลา 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 

 ผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในภาคการเกษตร: 
กรณีศึกษาอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

168



ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
24 ธัญญารัตน์  โอนอ่อน และ วิไลลักษณ์ 

เรืองสม(รัฐประศาสนศาสตร์) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
เทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค disruption 
การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

25 สุชานันท์ ปัทมังสังข์ และ ชนินทร์ จักร
ภพโยธิน 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

26 จิดาภา อ่วมจุก และ วิไลลักษณ์ เรืองสม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

การจัดการความเสี่ยงจากการทำนาในฤดูแล้งของ
เกษตรกร เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

27 ชมพูนุช แก้วลอย และ ดวงพร อุไร
วรรณ 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

วัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรในที่
ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

28 ณทิพรดา สุทธิสอาด และ วิไลลักษณ์ 
เรืองสม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

29 ทิพย์วรรณ ชินไธสง และ รัฐชาติ ทัศ
นัย(รัฐประศาสนศาสตร์) 

การเข้าถึงนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดของประชาชนในพื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนอง
แค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

30 ธิติดารัตน ปทุมประเสริฐ และ จารุณี 
มุมบ้านเซ่า 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

พฤติกรรมการเล่นหวยใต้ดินของประชาชน กรณีศึกษา 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
31 นัทธพงค์ เทพวรรณ์ และ วิไลลักษณ์ 

เรืองสม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

รูปแบบภาวะผู้นำกับความผูกพันของคนเก่งต่อองค์กร 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

32 อมรรัตน์ น้อยเกิด และ รัฐชาติ ทัศนัย 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในด้านการดูแลผู้สูงอายุวัย
ปลายของเทศบาลตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค disruption 
การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

33 ปัณรส ไกรเกตุ และจารุณี มุมบ้านเซ่า 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสำนักงานศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

34 กนกวรรณ พรั่นกระโทก และ วิไล
ลักษณ์ เรืองสม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอบาง
ปะอิน   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

35 กานต์เกรียงไกร  โพธ์ิน้อย  และ 
ชนินทร์ จักรภพโยธิน 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การและความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรฝ่ายสำนักงาน  กรณีศึกษา บริษัท 
ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

36 เพ็ญประภา เรืองปัญญา  เเละ วิไล
ลักษณ์ เรืองสม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานของที่ว่า
การอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามการรับรู้
ของประชาชน 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

37 ภัทรวดี อยู่เจริญ และ ชนินทร์ จักรภพ
โยธิน 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

การเข้าถึงสิทธิด้านการให้บริการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ กรณีศึกษา คนพิการในพื้นที่ตำบลชัยนาท 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท  

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
38 นันทนัช บุญวัฒน์ และ ดวงพร อุไร

วรรณ 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ 
ของบุคลากรในที่ทำการปกครองจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

39 ศิริลักษณ์ อินประสิทธ์ิ  และ บุญอนันต์  
บุญสนธ์ิ 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 
 

ความกลมกลืนทางวัฒนธรรมสามชาติพันธ์ุเพื่อศึกษาอัต
ลักษณ์ชุมชน  กรณีศึกษา:  
ชุมชนเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

40 วิชญาพร พวงพั่วเพชร และ จารุณี มุม
บ้านเซ่า 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
 

ความสำเร็จของโครงการธนาคารขยะรีโซเคิล: 
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองเสือ  
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

41 ดวงหทัย ศรีธร, ชัชพันธ์ุ ยิ้มอ่อน และ 
วรรณลดา กันต์โฉม (รัฐประศาสน
ศาสตร์) 

การสร้างพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโรงเรียน
โป่งก้อนเส้า 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

42 สุธาสินี  สายเพ็ชร์ และ วิไลลักษณ์ เรือง
สม 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

การมีส่วนร่วมของสตรีตั้งครรภ์ต่อโครงการ 
เงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิด จังหวัดสระแก้ว 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 

20 พ.ค.63 

43 ธีรภัทร์ ศรีพรมมินทร์ และ ดวงพร อุไร
วรรณ 
(รัฐประศาสนศาสตร์) 

ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน 
ของเด็กอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุค 
disruption การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะ
ความท้าทาย” 
 
 

20 พ.ค.63 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
 วิทยาการจัดการ 

จำนวน 114 คน จำนวน 56 เรื่อง 
   

1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภยัของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทีเ่ดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในกรงุเทพมหานคร 

1.ฐิติภา เทียมนรา 
2.ธนาพร กรเอ่ียม 
3.ศิริพร ปฏิทิน 
4.ศศิธร สิริธรรม 
5.สุรางคณา วงษ์ปรีขา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ครั้งที่ 16 “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์
แห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม หน้า 897 – 905 

วันที่ 3 – 4 
ธันวาคม 2562 

2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการจัดการด้านการคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ชลธิชา พลยุทธ 
2.ฐิตาภรณ์ เทียมนรา 
3.นันทิชา ทันบุญ 
4.ปิยะธิดา เพชรคอน 
5.สุทธิภรณ์ โตเขียว 
6.อรรถยา งอกคำ 
7.จุรีรัตน์ หนองหว้า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ครั้งที่ 16 “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์
แห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม หน้า 915 – 923 

วันที่ 3 – 4 
ธันวาคม 2562 

3 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประชาชนไทยในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

1.กิตติพร สาลิกา 
2.กัลญารัตน์ ฝอยสำโรง 
3.ก่อเกียรต ิสว่างแจ้งศร ี
4.ณัฐลิดา รื่นฤทัย 
5.วริศรา พรมโสภา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสทิธ์ิ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน ครั้งที่ 16 “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์
แห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม หน้า 906 - 914 

วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 
2562 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพ
การให้บริการกับการตัดสินใจซ้ือสินค้า
ในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.ปานทิพย์ จำเนียรหล้า 
2.เพชรชนก โพธ์ิทอง 
3.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 
“ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า 108  
 
 
 

วันที่ 12 – 13 
ธันวาคม 2562 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
5 มุมมองของผู้บริหารสำนักงานบัญชี

คุณภาพต่อคุณภาพการให้บริการ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.ธิติมา แซ่ม้า 
2.เบญจมาศ บึกขุนทด 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ประจำปี 2563 

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

6 มุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีต่อ
ทักษะทางวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การจัดทำรายงานทางการเงิน 

1.ลักษณ์สุดา ชัชวรัตน์ 
2.กัญญารัตน์ ฤาชา 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ประจำปี 2563 

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในสำนักงาน
บัญชี เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

1.ธนวรรณ ห่วงต่าย 
2.คัมภีรพรรณ จูลพงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ประจำปี 2563 

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

8 การเลือกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงลำดับ
ขั้น (ANALYTIC HIERARCHY 
PROCESS : AHP) 

1.อนุษรา นากองศรี 
2.อุลัยวรรณ สารคำ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ประจำปี 2563 

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีใน
สำนักงานบัญชี จังหวัดปทุมธานี 

1.อภิญญา ไชยผาสุก 
2.นวลอนงค์ คำราพิช 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ประจำปี 2563 

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

10 การศึกษาระบบควบคุมภายในที่มีผล
ต่อการดำเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 

1.ศิริพร แผนดี 
2.ศิริลักษณ์ คำจันวงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ  
ประจำปี 2563 

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

11 สมรรถนะการทำงานที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและ
บัญชี : กรณีศึกษา ในหน่วยงาน
ราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขต
ปริมณฑล 
 

1.ปติณญา เหลือสุข 
2.สุนันทา ณรงค์ฤทธ์ิ 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 
2563 วิทยาลัยนครราชสีมา 

วันที่ 28 มีนาคม 
2563 
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12 
 

การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ในนิคมและ
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.จิตรลดา ศรีแก้ว 
2.สุวรรณา บุญมาก 
3.ปริยากร สว่างศรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 
2563 วิทยาลัยนครราชสีมา 

วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

13 คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่
ดีที่มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงาน
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.ณัฏฐธิดา จินวิเศษ 
2.นภาพร โคตรจังหรีด 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 
2563 วิทยาลัยนครราชสีมา 

วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

     
14 การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของ

ผู้บริหารฝ่ายบัญชีต่อการบริหารจัดการ
ตามหลักวงจรคุณภาพ (PDCA) 
กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.บุษยามาศ พิมพา 
2.สิทธิชัย แสนบุญ 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

15 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพ
กับประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำ
บัญชีในสำนักงานบัญชี เขต
กรุงเทพมหานคร 

1.เอกรัตน์ กาวิละ 
2.รุ่งทิพย์ ทนันชัย 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

16 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 
กรณีศึกษาตำบลวังกระโจม อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก 

1.สุพัตรา เนติ 
2.มลธิดา หลานวงษ์ 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

17 การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรม เสื้อเย็บ
มือภูไท กรณีศึกษา : สินค้า OTOP 
บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอ 
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.วรพันธ์ บุญละคร 
2.ปภาวรินทร์ เนตรคุณ 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 20 มีนาคม 
2563 
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18 อิทธิพลของระบบปฏิบัติการ Machine 

Learning ต่อความสำเร็จในการ
ปฏิบัติงานของนักบัญชี 

1.ภานุวัฒน์ พรรณชีพ  
2.ณัฐนรี มีจันทร์ 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

19 ความพร้อมของสำนักงานบัญชีต่อการส่ง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filing)  
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.นัฐฏาดาว แซ่ตัน 
2.ศรัณยา ทับทิมศรี 
3.ภารดี นึกชอบ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

20 การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชี กรณีศึกษา : นักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.ดอกฟ้า ทองคำ 
2.ศิริมล ประคำศรี 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย ครัง้ที่ 9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

วันที่ 20 มีนาคม 
2563 

21 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าในร้านกาแฟอาริกาโตะ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.อรพรรณ เสมาฉิม 
2.วิลาวรรณ บัวนันท์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

22 การสื่อสารการตลาดที่มีผล 
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ 
ซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ  
7-eleven ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

ชุตินันท์ จันทร์ธิขัต การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

23 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นในรูปแบบ  
สต๊อปโมชัน เรื่อง ผลกระทบของ
อาหารเหลือทิ้ง 
 

1.จักรภัทร น้อยสถิตย์ 
2.ฐนพัฒน์ เฉลยกลิ่น 
3.นิทัศน์ ชิณกธรรม 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

175



ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
24 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : 
ผลิตภัณฑ์โอทอป และการท่องเที่ยว
เกษตรนวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี  
 

1.ภานุเดช ไวยวรรณา 
2.ยุวเทพ อินทร์ทอง 
3.ภาณุพันธ์ พรมชัย 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

25 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชม
บริการวีดีโอตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี 

1.วัลย์วิษา กองบุญ 
2.จิรเมธ ธรรมโรจน์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

26 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
บริการร้านกาแฟในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

1.จักพงษ์ วรรณบวร 
2.ธารีฉัตร ศิริอรรถ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

27 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตร ีใน
มหาวิทยาลัย 
ราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
 

1.รวี เสรีตระกูล 
2.ศิริพงศ์ แก้วก่อง 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

28 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการรถสองแถวสาธารณะสาย 
บางปะอิน – นวนคร 
 

1.ปกรเกียรติ์ ลิ้มวิโชติธนากูล 
2.อภิชญา เอ่ียมโพธ์ิ 
3.เอกชัย สมเตย 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
29 ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกเช่าหอพักของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.ลภัสนันท์ ธงสวรรค์ 
2.สายสุนีย์ กิจโฉ 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

30 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหาร
เดี่ยวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

1.พนิดา กลิ่นหอม 
2.จอย ผดุงศิลป์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

31 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
บริหาร ธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี 
 

1.วรรัตน์ ใจเลี้ยง 
2.ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

32 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย กรณีศึกษาสถานีหัว
ลำโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

1.สุภาวรรณ คนหาญ 
2.นราพร เรือศรีจันทร์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

33 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการเทสโก้โลตสั สาขานวนคร 
 

1.ชมพูนุช บัวทอง 
2.เมธาวี ทองใบ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
34 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรถตู้

สาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสาร
กรุงเทพมหานคร (จตุจักร) 

ณัฐดนัย ปลื้มพันธ์ 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

35 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสอง
ของผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัด
ปทุมธานี 
 

1.ดวงนภา โสระสะ 
2.วิชุดา อินทร์อนันต์ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

36 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่าย
เบี้ยยังชีพในเทศบาลตำบลหนองแค 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 
 

1.สุดารัตน์ แซ่อ้ือ 
2.ธนกฤต แก้วเสถียร 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้บริโภค 
ชาไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี 

1.นภาพร สันทะยา 
2.กุลธิดา ฤทธ์ิงาม 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

38 ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของ
ประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี 

1.พนิศา เทียนขาว 
2.เสาวลักษณ์ พงษ์สมร 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
39 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา
ต่อระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี 

1.ภัทรา สระอา 
2.บุญญฤทธ์ิ จันทร์น่วม 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

40 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าแห่งหน่ึงใน
เขตคลองหลวง 

1.ถิรานุ ใยสามเสน 
2.สัมฤทธ์ิ ทับทิม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

41 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้
ห้องน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.กรกนก สุคันธเกียรติ 
2.ธิดารัตน์ ภาษาดี 
3.สิทธิโชค กลางอรัญ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

42 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน
ธุรกิจร้านกาแฟ 

1.ธนาตุล อุ่นอกพันธ์ 
2.พรปวีณ์ วรชิราภรณ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

43 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของธุรกิจร้านหมูกระทะ  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

1.เกตวดี เงินโชคอุดม 
2.พรหมพร จิอู๋ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   
 
 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
44 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของ
กลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดปทุมธานี 
 

1.จุฑามาศ หัสดี 
2.อัญมณี วงพิเดช 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วย
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยา 
ลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

45 การลดความผิดพลาดในการรับสินค้า
ด้วยมาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา : 
บริษัท LUMEMTUM จำกัด 
 

ทิพวรรณ์ เทียมราช การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

46 การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท DHL SUPPLY CHAIN Ltd 
 

จริยาพร แสงทอง การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

47 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่อ
วางแผนการผลิตและลดต้นทุน 
กรณีศึกษา บริษัท เอเอ จำกัด 
 

นริศรา อินทพงษ์ การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

48 การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคลังสินค้าไม้
ไผ่ กรณีศึกษา บริษัท BAMBOO จำกัด 
 

ภัณฑิรา นามวงศ์ การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

49 การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 
สำหรับใบตรวจรับสารเคมี และใบ 
COA ของสารเคมี บริษัท ABC จำกัด 
 

ลดารินทร์ กองสัมฤทธ์ิ การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  
 
 

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
50 การลดขั้นตอนการปิดใบงานช่างของ

พนักงานธุรการ ฝ่ายซ่อมบริการ 
กรณีศึกษา: บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 

วรรณกานต์ อ่อนน่วม 
 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

51 การปรับปรุงกระบวนการการทำงาน
ของทีมจัดสินค้า แผนกคลังสินค้าและ
จัดส่ง กรณีศึกษา บริษัท KKK จำกัด 
 

วนิดา พวงมะลิ การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

52 การลดขั้นตอนนำข้อมูลจัดซ้ือเข้า
ระบบปฏิบัติการออราเคิล โดยการ
ประยุกต ์ใช้กูเกิล สเปรดชีต กรณีศึกษา  
แผนกวัตถุดิบ บริษัท เอบีซี จำกัด 

อัญชลี แสนยากร 
 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

53 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าแช่
แข็งเพื่อลดปัญหาสินค้าขาดมือ 
กรณีศึกษา : ร้าน KFC โลตัสรังสิตคลอง 
7 
 

ประภาพร แสนวันดี 
 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการ 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา
จังหวัดนครปฐม  

วันที่ 3 – 4 
ธันวาคม 2562 

54 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยงโคเน้ือ
ของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี 

1.สมพงศ์ อินทะมาตย์ 
2.สุทัศ ภูเกล้าแก้ว 

Proceedings 30 ก.ค. 63 

55 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
มาทำงานของแรงงานต่างด้าวในตลาด
สี่มุมเมืองรังสิต กรณีศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 

1.สุพรรณี วงษ์ใจ 
2.ศิริลักษณ์ ปานอุทัย 

Proceedings 30 ก.ค. 63 

56 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีของคนทำงานที่อาศัย
ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 
 

1.กัญจน์พร สิงห์สถิต 
2.ธิดารัตน์ สองสีดา 

Proceedings 30 ก.ค. 63 
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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จำนวน 122 คน จำนวน 62 เร่ือง 
   

1 นายศักดิ์สิทธ์ิ สุขสัตยานนท์ 
 

การพัฒนาระบบจองห้องพักศูนย์การศึกษาพัฒนาความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 
6 ณ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20 ส.ค.63 

2 1.น.ส.ขวัญฤดี สร่างทุกข์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงานของพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบริษัท
ก่อสร้างแห่งหน่ึง ในจังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครัง้ที่ 
6 ณ ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

20 ส.ค.63 

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

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้มะม่วงหาวมะนาวโห่ในคุกก้ีตัว
หนอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้มะม่วงหาวมะนาวโห่ในคุกก้ีตัว
หนอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ศึกษาการใช้ใบบัวบกทดแทนใบเตยในขนมซาหริ่ม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

6 7.น.ส.มณพัช โคตรธรรม การศึกษาและพัฒนาไวน์ขิง การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิฟฟอนเค้กใบมะรุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสเพสโต้ ใช้ใบหม่อนทดแทนใบ
โหระพา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

9 10.นายปรเมธ กระศิริ การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้ข้าวโพด
หวานทดแทนถั่วเหลือง 
 

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
10 11.น.ส.อาทิตยา ณ นคร  

12.น.ส.อาภัสรา วงษ์มา 
13.นายณัฐวัฒ ทรัพหิรัญ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมพริกลดน้ำตาล การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

11 14.น.ส.ปาริชาติ สิงหวิบูลย์ 
 

ผลกระทบของสารสกัดจากเครือตดหมูตดหมาในการ
เป็นสารฆ่าและสารยับยั้งการเจริญเติบโตหนอนกระทู้ผัก 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การเตรียมและศึกษาคุณสมบัติการย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกผสมพอลิไวนิล
แอลกอฮอล์และแป้งข้าวจ้าวพันธ์ุปทุมธานี1 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การปรับปรุงผลผลิตของมันำปะหลังโดยใช้ไบโอซาร์เป็น
วัสดุปรับปรุงดินในตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จ.
ลพบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การเปรียบเทียบวิธีกาพยากรณ์สำหรับปริมาณการใช้
น้ำมันดีเซลของประเทศไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การวิเคราะห์ระบบแถวคอยสำหรับการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทย สาขาเทศโก้โลตัส นวนคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

16 24.น.ส.พิชญ์สินี ศรีหาบุญทัน สารประกอบฟีนอลิกฟลาโวนอยด์การต้านอนุมูลอิสระ
และการต้านจุลินทรีย์ของแตงไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

17 25.น.ส.ผกาภรณ์ ฝั่งสินธ์ุ 
26.นายชีระวิทย์ รัตนพันธ์ 

แนวทางเพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารใน
ภาคการค้าส่งของประเทศไทย กรณีศึกษาตลาดทะเล
ไทย จ.สุมทรสาคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

18 27.นายพัฒนะ สินปรุ ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารโรงเรียน
สาธิต ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ด้วยระบบถังดักไขมัน
หลายขั้นตอน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

19 28.น.ส.ณิฌารีย์ พวงเงิน การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงด้วย
โปรแกรม Sound Meter และ Decibel x กับอุปกรณ์
ตรวจวัดเสียง 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
20 29.น.ส.วลัยรัตน์ หินชุย 

30.น.ส.จุฑามาศ สารแก้ว 
31.น.ส.ปุณณานันท์ พันธ์แก่น 

ผลของสารสกัดจากใบและก่ิงมะสังต่อร้อยละการตาย
ของหนอนกระทู้หอม 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การสกัดเพคตินจากเปลือกสมซาเพื่อผลิตแยมสมซา การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

22 35.น.ส.พัชราวรรณ ป้องกัน รูปแบบและฤทธ์ิการต้านเชื้อราของไคโตโอลิโกแซคคา
ไรด์ที่ผลิตด้วยไคติเนสจากข้าวฟ่างเคยู 630 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

23 36.น.ส.โสภิดา ทองศรี การศึกษาเปรียบเทียบมวลชีวภาพของหนอนแดงภายใต้
ระบบการให้อาหารที่แตกต่างกัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

24 37 น.ส.ศรัญญา มูลพลิก ฤทธ์ิการต้านเชื้อราของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วย
ไคติเนสจาก ข้าว กข.6 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 
 

7 มิ.ย.62 

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

การเปรียบเทียบฤทธ์ิการต้านเชื้อราและรูปแบบของไค
โตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผลิตด้วยไคติเนสจากกระถินบ้าน
และไคติเนสจากก้ามปู 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

26 40.น.ส.วราภรณฺ สุขสาร การสร้างออนโทโลยีแนะ 
นำดนตรีบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

27 41.น.ส.กนกพร เปล่งสันเที๊ยะ การสร้างออนโทโลยีให้คำปรึกษาแนวทางการบำบัด
ความเครียด 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

28 42.นายธนัท พลเมือง CGI กับการผลิตสื่อ เรื่อง GOODNESS การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

29 43.น.ส.ศิริทิพย์ สุขสมัคร ระบบการจัดการคลังสินค้าวัสดุไฟฟ้าออนไลน์ 
กรณีศึกษา  บริษัท แปซิฟิคอุตสาหกรรม กระสอบ
พลาสติก จำกัด 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

30 44.น.ส.นพวรรณ แสงสว่าง การประเมินความหลากหลายของรูปแบบอาหารว่างที่ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 7 มิ.ย.62 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
45.น.ส.กุลิสรา สีชมภู 
46.น.ส.ณัฎฐา สันธินาค 
47.นายกนต์ธีร์ สุรพาล 
48.น.ส.พิชญา นาคย่านยาว 

เป็นผลไม้ต่อการบริโภคผลไม้ของเด็กวัย เรียน สถาบันครั้งที่ 7 

31 49.น.ส.อาจาวรรณ บุญศรี 
50.น.ส.ปาริชาติ รักญาติ 
51.น.ส.ชลธิชา ปิยวัชรวิจิตร 

การพัฒนาเมนูอาหารกลางวันหมุนเวียน 4 สัปดาห์ 
สำหรับเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี โรงเรียน สาธิต
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การพัฒนาต ารับอาหารท้องถิ่นส าหรับผู้สูงอายุในต 
าบลเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ เกษตรกรปลูกข้าว 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

34 58.นายประสิทธ์ิ สุขสำโรง 
59.น.ส.ศิริรัก จันทิมา 
60.นายอานนท์ เปียใหญ่ 

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการความ
ผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื อ ของ พนักงาน
เก็บขนขยะ เทศบาลแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

35 61.นายนัฐศาสตร์ ประเสริฐสวัสดิ์ 
62.นายปิยะรัตน์ ศิริวิโรจกุล 
63.น.ส.พนิดา พิมาน 
64.น.ส.ศิริกาญจน์ เหลืองแดง 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการยกและ
เคลื่อนย้ายของพนักงานชาย ในโรงสี ข้าวแห่งหน่ึง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูญเสีย
สมรรถภาพการได้ยินของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทผลิต   
ชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหน่ึง จังหวัดสมุทรสาคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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37 69.น.ส.อรพรรณ นามมนตรี 

70.น.ส.กาญจนาพร ขรจันทร์ 
71.นายณัฎฐวุฒิ พงษ์ประยูร 
72.น.ส.วรนิษฐ์ ศรีหนองโคตร 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดจากการท างาน
ของพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัทผลิต ชิ้นส่วนเครื่องปริ้น
เตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง จังหวัด
ปทุมธานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ ปลูก อ้อยในหมู่บ้าน
เขาส าพุง ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

39 77.นายเมธาพัฒน์ โพธิสารพงษ์กุล การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

40 78.นายณัฐวุฒิ ศรีแย้ม 
79.นายนภสินธ์ุ อริยปัญญาธรรม 

การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อส่งเสริมคุณธรรม เรื่อง 
ความซ่ือสัตย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

การพัฒนานิทานมัลติมีเดีย เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่องพญาไก่ป่า 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

42 82.น.ส.ศิวพร เชนส้ม ระบบจัดส่งเบเกอรี่ในพื้นที่ (กรณีศึกษาร้าน นุช เบเกอ
รี่) 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

43 83.นายรัตติภูมิ เกตุถาวร ระบบการจัดการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

44 84.นายธนดิษฐ์ ชนะสิทธ์ิ การพัฒนาระบบการจัดการวารสารวิจัยการเวก คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

45 85.นายอำนวย หยกสินพูนทวี การออกแบบและพัฒนาระบบการสั่งซ้ือเครื่องดื่ม
ล่วงหน้า กรณีศึกษาร้านไอปั่น 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

46 86.นายจีรยุทธ ศรประจักรชัย การพัฒนาระบบบริการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

47 87.นายไพสิฐ อ่อนธนู การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการร้านรับซ้ือขยะรีไซเคิล การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง 7 มิ.ย.62 
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กรณีศึกษา ร้านสมพร สถาบันครั้งที่ 7 

48 88.นายเขมศักดิ์ เพ็ชรดีคาย การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจองโต๊ะจีน 
กรณีศึกษา สวนอาหารลุงนวย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

49 89.นายอดุลย์ ชัชวาลยางกูล การพัฒนาระบบส่งการบ้านออนไลน์และค านวณ
คะแนน ตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

50 90.นายสมกมล ชาญชาตรี การเปรียบเทียบการคิดแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมกับความอยู่รอดด้วยการ์ตูน แอนิเมชัน 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

51 91.นายปฐวี แสงศรี 
92.นายฐิติกร รักษาทรัพย์ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านจ 
าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสวน : กรณีศึกษาร้าน เล็ก-ดา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

52 93.นายธนกฤต ลือเรือง การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการจองห้องประชุม
ออนไลน์ กรณีศึกษา ส านักบริหารการ ทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

53 94.นายสรศักดิ์ ขวัญทอง การพัฒนาระบบบริหารการจัดการที่จอดรถ การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

54 95.น.ส.สาวิตรี แจ่มดวง 
96.นายศักดินันท์ 
 ณัฐพรลาภิสรา 
97.น.ส.นวรัตน์ มากผึ้ง 

การย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยบัวหลวงปทุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

55 98.นายเจษฎากร เริงจินดา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ความชุกของการบาดเจ็บระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ 
กรณีศึกษา พนักงานสำนักงานก่อสร้างแห่งหน่ึงใน
จังหวัดสระบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความจุปอดของพนักงานเย็บ
ผ้า 
ในโรงงานสิ่งทอแห่งหน่ึง จังหวัดนนทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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58 104.น.ส.นนทวรรณา สุวรรณเหลา 

105.น.ส. พรรนิภา กรดี 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
แห่งหน่ึง จังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

53 106.น.ส.ขวัญฤทัย อัตโน 
107.น.ส.มณฑาทิพย์ บุญวิรัตน์ 

การศึกษาปัจจัยที่มีวามสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของ
กล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่างของพนักงานชาย ใน
บริษัทขนส่งน้ําดื่มเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

54 108.น.ส.อริญญาวรรณ สุขจิต  
นายวัชระพงษ์ บรรพต 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพปอดของผู้
ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง: ซอยพหลโยธิน 48 
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยินของ
พนักงานแผนกเย็บผ้าโรงงานแห่งหน่ึง จังหวัดนนทบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

56 111.น.ส.ขวัญฤดี สร่างทุกข์ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทำงานของพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบริษัท
ก่อสร้างแห่งหน่ึง ในจังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

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

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการ
ทำงานของพนักงานก่อสร้าง:กรณีศึกษา บริษัทก่อสร้าง
แห่งหน่ึงในจังหวัดสระบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

58 114.น.ส.ปวัลรัตน์ อัมพวา การเปรียบเทียบรูปแบบการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนราย
เดือนในจังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

59 115.น.ส.สุนิทรา ตั้งด่านซ้าย การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณความต้องการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

60 116.น.ส.สุนิทรา ตั้งด่านซ้าย 
117.น.ส.เบญจวรรณ ตรีวงษ์ 
118.น.ส.พัชรินทร์ สุขประเสริฐ 
 
 

การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์สำหรับปริมาณการใช้
น้ำมันเบนซินของประเทศไทย 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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61 119.น.ส.นัฎชา ปาหาญ 

120.น.ส.น้ำเพ็ชร พวงมะณี 
121.น.ส.ปาณิศา หินผา 

การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตน้ำส้มสายชูจากสับปะรด
เหลือทิ้งผสมน้ำเสาวรส 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

62 122.น.ส.พลอยไพลิน สุขพรม การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่ผลิตเอ็นไซม์เซลลูเล
สจากตัวอย่างดินที่มีเศษฟางข้าว 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบันครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

 สาธารณสุชศาสตร์ 
จำนวน 33 คน จำนวน 12 เรื่อง 

   

1 ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
นิโรบล มาอุ่น 
กุสุมา จ้อยจันทร์ 
ชุติมา มลัยหม่ืน 

ผลงาน ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะการรู้คิด
บกพร่องของผู้สูงอายุ 
ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หน้าที่ 67-69 
 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม 2562 

2 จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
รัตนาภรณ์ อาษา 
นิชากานต์ ดอกกุหลาบ 

ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัด
ปทุมธานี 

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
262-271 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 13 
เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2562 

3 ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อารีรัตน์ บุตรรัศมี 
รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
จังหวัดปทุมธานี 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา หน้าที่ 104-120 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 
ตลุาคม-ธันวาคม 

2562 

4 Nadchar Yant 
Thassaporn Chusak 
Apichai Khuneepong 
Supriya Lama 
Yaowaluk Ruensod 
Areefah Chete 

Knowledge and satisfaction about the use of 
health care services under the social security 
scheme among employees in a company, 
Pathum Thani Province 

7th National and International Conference on “Economic and 
Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation 
Management” 
Held by Pathumthani University and Academic Cooperation 
Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani University page 16-22 

16th February 
2020 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
5 Fuangfah Rattanakanahutanon 

Jeiranai Pathomrojsaku 
Sasiwimol Chanmalee 
Sirilak Phommachat 
Laddawan Kongplee  

Factors Associated with Health Foods 
Consumption Behavior 
among Personnels of Valaya Alongkorn Rajabhat 
University 
under the Royal Patronage, Pathumthani 
Province, Thailand 

7th National and International Conference on “Economic and 
Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation 
Management”Held by PathumthaniUniversity and 
AcademicCooperation Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani University page 97-108 

16th February 
2020 

6 Sutthida Kaewmoongkun 
Phannathat hanthanapanyakorn 
Aree sanguanchue 
Nirobon Ma-oon 
Rattikarn Yingpima 
Phittaya Klinmalee 
Hathairat Wongsin 
 

The Effect of Knowledge, Attitude, and Practice 
program on Primary Dysmenorrhea in Faculty 
of Public Health Students,Valaya Alongkorn 
Rajabhat University 

7th National and International Conference on “Economic and 
Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation 
Management”Held by PathumthaniUniversity and 
AcademicCooperation Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani University page 83-96 

16th February 
2020 

7 Juntarat Jaricksakulcha 
Rattanaporn Arsa 
Rattapol Sillaparassamee 
Kwankamon Pho-ampa 
Hirunrat Namthip 
Pajera Watee 

Fast Food Consumption Behaviors Among 
Undergraduate Students In Pathum Thani 
Province 

7th National and International Conference on “Economic and 
Social Sustainability through Knowledge-based and Innovation 
Management”Held by PathumthaniUniversity and 
AcademicCooperation Network at 
Pathumthani University/ Pathumthani University page79-82 

16th February 
2020 

8 ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
ทราวดี  มากมี 
นิชาภา สุขสงวน 
นวพร สัตพันธ์ 

ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ในจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. หน้า 59-73 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 
เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563. 

9 ธธิธา เวียงปฏิ 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาลี 

การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
Perception of patient rights among students in 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)  หน้า .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 
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วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ์ 
ณัฐกานต์ นูรี 

Valaya Alongkron Rajabhat University under the 
Royal Patronage 

10 อภิญญา อุตระชัย 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพลู 
สุดารัตน์ บุญจันทร์ศรี 
กริช เรืองไชย 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)   หน้า .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 

11 นาตยา ดวงประทุม 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
สุนทรี อนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธ์แก้ว 

พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)   หน้า .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 

12 กริช เรืองไชย 
อภิญญา อุตระชัย 
ภัทราพร  สิงห์เงิน 
วิภาวรรณ เปรมสุข 
ศิริลักษณ์  เทียนมาลี 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของทหาร ค่ายทหารแห่งหน่ึงในจังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
(The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)   หน้า .... 

วันที่ 25 กันยายน 
2563 

 นวัตกรรมการจัดการ 
จำนวน 24  คน จำนวน 9 เรื่อง 

   

1 นางสาวนิสา เผ่าเพ็ง 
นายธนัท เทพจิต 
อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ 

ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  11-12 ก.ค.2562 

2 นางสาวอัญชนากานต์ แก้วแจ่ม 
นางสาวจุฑาทิพย์ สวนบ่อแร่ 
อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ 

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้สูงอายุต่อคุณภาพการ
บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  11-12 ก.ค.2562 
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3 ธนเดช แก้วสวัสดิ์  

ธนิษฐา พลแสน  
ปิยธิดา มณีพราว  
พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ 

พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในการเลือกท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร  

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  26 มิถุนายน 2562 
หน้า 305-313 

26 มิ.ย. 2562 

4 ปาณณวิช มงคลตวัฒน์ 
ภัทรวดี บริรักษ์ 
วิภาพร แสงแย้ม 
ชนัญชิตา อรุณแข 
และภัทราพร ทิพย์มงคล 

ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ในการเลือกท่องเที่ยว
แบบอิสระ. 

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  26 มิถุนายน 2562 
หน้า 666 

26 มิ.ย. 2562 

5 จิราภา พันพิมพ์ 
ศศิธร รวยดี  
ปริชญา นิลพลา  
อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 

ปัจจัยที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 
ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์  26 มิถุนายน 2562 
หน้า 839 

26 มิ.ย. 2562 

6 อำพล พันธ์ุดนตรี 
สัณหณัฐ วงศ์ศิลป์ 
นุจรี ผู้ผ้ึง 
ปิ่นเกล้า เรืองดี 
ผมหอม เชิดโกทา  
วัลภา จันดาเบ้า 

ความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินนกแอร์ท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมือง 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำป ี
2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 

1 พ.ค. 2563 

7 ณัฐพงศ์ วัฒนวันยู 
อลงกรณ์ สุวรรณเพชร 
อรกานต์ เชี่ยวกสิกรรม 
รินรดา ระวังถ้อย  
ผมหอม เชิดโกทำ 
วัลภา จันดาเบ้า 
 
 

ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการภาคพื้น
ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำป ี
2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

1 พ.ค. 2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
8 แพรวพรรณ สุวรรณพงษ์ 

โรจนันท์ ทรงอยู่ 
ชนาภา สะอาด 
ซือ อ้ายหลิง 
ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ 

พฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการบินต้นทุน
ต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำป ี
2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1 พ.ค. 2563 

9 Si Ailing 
Chanapa Sa-ard 
Nitipoom Kulsiri 

THE POTENTIAL IMPACTS INVOLVED IN 
IMPLEMENTING ONE BELT ONE ROAD ON 
AVIATION INDUSTRY 

รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำป ี
2563 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1 พ.ค. 2563 

 เทคโนโลยีการเกษตร 
จำนวน 24 คน จำนวน 20 เรื่อง 

   

1 1.ภัทรสุดา เอ้ือเฟื้อ ผลการเสริมยีสต์ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิต
ไข ่

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

2 2.พรนิภา คนขยัน  ผลของการเสริมแมกนีเซียมในน้ำต่อสมรรถภาพการ
ผลิตของไก่กระทง 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

3 3.พงศธร กงจักร คุณภาพหญ้าเนเปียร์สีม่วงและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1
หมักร่วมกับใบกระถินสด 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

4 4.ศุธิพัฒน์ เถือกเถา 
5.สุมิตรา นวลมิตร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยการเติมผงแก่นตะวัน. 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

5 6.ศรัญญ่า บุญสำลี การเปรียบเทียบคุณภาพซากและคุณภาพเน้ือของไก่
พื้นเมืองสายพันธ์ุการค้าและไก่พื้นเมืองสายพันธ์ุตอง
หน่ึง 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

6 7.ประภาพร อบทม การศึกษาจำนวนโครโมโซมและช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การเก็บปลายรากของออนิโธกาลัม 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

7 8.อันธิกาเหล็กเพ็ชร 
9สุมิตรา อำนาจผูก 
10ปภาวี โอบอ้อม 

การทดสอบการงอกของเมล็ดดอกผีเสื้อ 2 
สายพันธ์ุในโรงเรือนบ่มและโรงเรือนปกติ. 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 
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8 11ฐิติชญา แซ่โหงว ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพบัตเตอร์เค้กแป้งข้าว

ไรซ์เบอร์รี่ 
การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

9 12ณัฐวรา 
ใจเอ้ือเฟื้อ 

การปรับปรุงคุณภาพเน้ือสัมผัสของไส้อ่ัวปลานิลโดยใช้
แป้งบุก 

การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่าง
สถาบัน ASTC ครั้งที่ 7 

7 มิ.ย.62 

10 13กมลพร กอกขุนทด 
14แพรวพรรณ ชูช่วย 

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณจุลินทรีย์
ของหญ้าเนเปียร์หมักที่อายุการหมักต่างกัน 

การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี 7 มิ.ย.62 

11 15ปนัดดา วิศานิตย์ องค์ประกอบหลักทางเคมีของเน้ือจระเข้สดและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือจระเข้. 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ เลยวิชาการ ครั้งที่6. 25 มีนาคม 2563 

12 ปนัดดา วิศานิตย์ ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเน้ือจระเข้แผ่น
อบกรอบ. 

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ 
เลยวิชาการ ครั้งที่6. 

25 มีนาคม 2563 

13 16นันทวรรณ ตาริชัย การลดเปอร์เซ็นต์การตายของต้นกล้ามะเขือเทศพันธ์ุ
เชอรี่แดงจากโรครากและโคนเน่าด้วยสารชีวภัณฑ์ 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิ 
ร์นเอเชีย (EAUHeritage Journal) 
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
เดือน มกราคม- 
เมษายน 2563 

14 17กมลวรรณ วารินทร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาวโห่ วารสารThaiJournal of 
Science andTechnology 

มีนาคม- 
เมษายน2563 

15 18ณัฐวุฒิ หัตถดล การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อนก่ึง
สําเร็จรูปชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ อําเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี 

วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กันยายน-ธันวาคม 
2562 

16 19กนกวรรณ บัวลารักษ์ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและอายุการเก็บรักษา
ของน้ำนมช้างพร้อมดื่ม. 

วารสาร Thai Journal of 
Science andTechnology. 

มีนาคม- 
เมษายน2562 

17 20เพชรสุวรรณ ถาวรทรัพย์ 
21วิชุดา ยี่ยวน 

น้ำส้มคั้นผสมคอลลาเจน https://www.youtube.com/ 
watch?v=QmLIOnRf10o&list= 
UUvVYrcvyZk9nK8vBSCkhw 

&index=147 

Mar 21, 2019 

18 22สุดารัตน์  
อุทิศรัมย์ 
23พุธิตา หมดทุกข์ 

ขนมถ้วยฟูน้ำมะตูม https://www.youtube.com/ 
watch?v=iArrdbsiJow 

May 1, 2019 
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24มัลลิกา จันทุมา 
25กิตติวรา  
จิตร์ประสงค์ 

19 26หัสหทัย บัวพูล 
27กรินทร์  
สุขสำราญ 
28สุภาพร  
เหล่าพรหม 
29พุธิตา หมดทุกข์ 

น้ำพริกนรกปลาย่าง https://www.youtube.com/ 
watch?v=-vzyU7VEIJY 

May 16, 2019 

20          30พลาธิป  
หงษ์วงษ์ 
31ฮารูณ  
โมฮะหมัด 

น้ำถั่งเช่า https://www.youtube.com/ 
watch?v=sPHnOkKn_FI&list 
=UUvVYrcvyZk9nK8vBSC 

12khw&index=146 

Mar 21, 2019 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จำนวน 6 คน จำนวน 6 เร่ือง 

   

1 Tana Krongthong, Benchalak 
Maungmeesri, Dechrit 
Maneetham 

Control of Storage Temperature on the 
Sensory in Asparagus Plant Using IoT 

International Journal of Latest Engineering Research and 
Applications, pp 09 - 16, Vol 05 - No. 05, 2020 

May 2020 

2 Punika Kokilarat, Benchalak 
Maungmeesri,Dechrit Maneetham 

The Development of Information System for 
Management Student Transfers in Institute 
using GPS Networks 

International Journal of Latest Engineering Research and 
Applications, pp 67 - 72, Vol 05 - No. 03, 2020 

March 2020 

3 Woranant Tungkasopa, Benchalak 
Maungmeesri, Dechrit Maneetham 

A Smart System for Mulberry Garden Watering 
using PLC and Wireless Sensor Networks 

International Journal of Latest Engineering Research and 
Applications, pp 73 - 77, Vol 05 - No. 03, 2020 

March 2020 

4 นิพนธ์ ถุงเกตุแก้ว, ศิริวรรณ พลเศษ, 
ปรัชญ์  ใจกว้าง และกิตติศักดิ์ วาด
สันทัด 
 

เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติด้วยระบบลม เอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยแฃละยนวัตกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2-3 ก.ย. 2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
5 นายวีระพงษ์ สมุนรัมย์, ศิริวรรณ พล

เศษ, ปรัชญ์  ใจกว้าง และกิตติศักดิ์ วาด
สันทัด 

การพัฒนาถังขยะระบบอัจฉริยะ เอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยแฃละยนวัตกรรมระดับชาติ 
ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

2-3 ก.ย. 2563 

6 ฐิตาภรณ์ อ่อนสีหา,ชัยศิริ จันทร์เอ่ียม
,อำพล เทศดี, จิรัญญา  โชตยะกุล และ     
ภัทราภรณ์ เหนือศรี   
.     
 

การปรับปรุงกระบวนการผลิตตู้จ่ายน้ำมันของแผนก 
Finishing Section กรณีศึกษา : บริษัทผลิตตู้จ่ายน้ำมัน 

เอกสารสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11.  
หน้า 835 –841. 

21 ส.ค. 2563 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
จำนวน 54 คน จำนวน 42 เรื่อง 

   

1 เดชา  พละเลิศ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง 
และผลการดำเนินงานกองทุนรวมที่ทีนโยบายใน
ประเทศและลงทุนต่างประเทศ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 12-13 
ธันวาคม 2562 

2 กานต์วลี  อ่ำประเวช ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

วันที่ 1 มีนาคม 
2563 

3 ชนาพร  คงชาติ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์ร่วมกับการ
เรียนการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

วันที่ 1 มีนาคม 
2563 

4 ปรีญานันต์ นวลจันทร์ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่มีต่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

วันที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 2563 

5 ยุวดี  ไชยไธสง ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อ
สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
2 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

วันที่ 1 มีนาคม 
2563 

196
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6 สถาพร  ศักดิ์เหลือง การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ 
เขต 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

วันที่ 1 มีนาคม 
2563 

7 อมรรัตน์ เตยหอม ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อคู่คิด ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

วันที่ 1 มีนาคม 
2563 

8 ดาริกา สกุลอินมา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งในตลาดไท จังหวัด
ปทุมธานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  

วันที่ 28 มีนาคม 
2563 

9 สมสมัคร พงษ์ศิริพัฒน์ ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิด
ซิกซ์ ซิกม่า กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2563 ณ สมาคมพัฒนาวิชาชีพ
การบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 

10 อภิญญา อ่อนโว การพัฒนาทักษะการคิดเพื่อจัดการชีวิตสู้ความสำเร็จ
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การประกอบ
อาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

11 Nguyen Thi Lieu การเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารภาษา
เวียดนามเบื้องต้น หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบเกมทางภาษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 กับเกณฑ์มาตรฐานภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

12 Thanh Thi Thu การสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR) เพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการฟังภาษาเวียดนามของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

13 ปาลวัฒน์ อิสสลาด การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการของอำเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชุมการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
14 ชัยอานนท์ แก้วเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

การระชุมวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2563 

15 เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธ์ิ ประสิทธิภาพการใช้เถ้าลอยเป็นแร่ธาตุเพื่อก๊าซชีวภาพ
จากการหมักร่วมของมูลวัวและหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562  วันที่ 12-13 
ธันวาคม 2562 

16 ศุภณัฐ เวชมณี การจัดการขยะอินทรีย์โดย “ถังขยะหอม” ของชุมชน
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 
14 ประจำปี 2562 เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0.  

19 ธันวาคม 2562 

17 ดนุภาภร พรหมเจริญ คุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของ
นักท่องเที่ยวชาว 
ไทยที่มาท่องเที่ยววัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

18 พิมพิลา ประดับเพชร นวัตกรรมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เครื่องสำอางในจังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

19 ปิยะนารถ ประดับมุข ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อ
พัฒนามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ
รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านสระเตย 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

วันที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 2563 

20 ชัชชมนต์ อำมฤคโชค ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ศิลปะประดิษฐ์โดยสรุปแผนภูมิ
เวนน์ 

การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 

20 พฤษภาคม 
2563 

21 นิฤมล  ทานาค ปัจจัยการวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารส่งผลต่อการเกิด
หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารแห่งหน่ึง 

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 3  กันยายน-ธันวาคม 
2562 : 179-185 

22 เอกสิทธ์ิ  โพธ์ิไชย ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) 
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคที่มีต่อสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลปะ 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  

วันที่ 1 มีนาคม 
2563 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
23 ตรียพล โฉมไสว กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

24 ปัสรินญา ผ่องแผ้ว ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 
ณ มหาวิทยาลัย3นอร์ทกรุงเทพ  

วันที่ 27 มีนาคม 
2563 

25 ชนากานต์ จันทร์มงคล การศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประชุมวิชาการระชาติ มจร. วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ครั้ง
ที่ 2  

วันที่ 1 กันยายน 
2563 

26 ชนะ ยาดี การพัฒนารูปแบบหลักสูตรฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้อต้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
การเป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

27 ศิรินภา คุ้มจ่ัน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
สมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

28 ศัสยมน สังเว ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
และทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

29 ยุทธนา นาคหกวิค สภาพและปัญหาของการใช้สารพาราควอตและไกลโฟ
เสตในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภู
พานคำ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

30 นภัสพร ทองพราย การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวของ
โรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

31 เอกสิทธ์ิ  โพธ์ิไชย การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกาย
วิภาคที่มีต่อสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัย
นาฏศิลป 
 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562 : 

163-177 
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ท่ี ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี ว/ด/ป 
32 ศิรินภา คุ้มจ่ัน การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2  

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2562 : 

127-137 
33 ชัชวาลย์ สิงหาทอง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความ

ร่วมมือของ สถานศึกษาด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
(2020):  

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2563 : 

231-245 

34 ธงธิภา วันแก้ว 
 

แนวโน้มผู้นำในอนาคตของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 
(2020):  

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2563 : 

246-261 
35 ตรียพล โฉมไสว การเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - 

กุมภาพันธ์ 2563 : 
123 - 136 

36 ปัสรินญา  ผ่องแผ้ว การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)ปีที่ 10 
ฉบับที่ 1  

เดือนมกราคม – 
เมษายน 2563 : 
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เอกสารแนบ 1.11 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา ร้อยละ 65.30 
บัณฑิตครูทีส่ำเร็จ 328 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 219 คน และสอบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรกทีจ่บการศึกษา 143 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30  ข้อมูล ณ วันที่ 20 
กันยายน  2563  

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล นักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได ้
1 นางสาว รัศมี กองทองนอก การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอินเตอร์คิดส์ นิมิตใหม ่
2 นางสาว ธันยา  ทองช่ืน การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดสวนอมัพวัน 
3 นางสาว สิริกลุ นิจเมืองปักษ์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 
4 นางสาว อธิตยาภรณ์  พลูสิน การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตรีภัทร 
5 นางสาว ณัฐยา  ช่วงฤทธ์ิ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนบุาลแสงอารีย ์
6 นางสาว วรวีร์ ก๋อยสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตรีภัทร 
7 นางสาว พรทิพย์ วิเศษสงิห ์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนบุาลแสงอารีย ์ 
8 นางสาว พรทิวา โสภารกัษ์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนยโสธร 
9 นางสาว นุตประวีณ์ เข็มเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย โรงเรียน นวรัตน์ศึกษา 
10 นางสาว วราภรณ์ ป้อมเจา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนอักษร 
11 นางสาว ชัชฎาภรณ์ บัวโฮม การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
12 นางสาว พลอยไพลิน อยู่บุร ี การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา 
13 นางสาว อารีพร ภูคงสด การศึกษาปฐมวัย อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง 
14 นางสาว สิรญิญา กล้าหาญ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 
15 นางสาว ปารตี ช่ืนบุญ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนบุาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 
16 นางสาว ปาริชาติ คงถึง การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตวงพรวิทยา 
17 นางสาว รุ่งทิวา ตลิ่งไธสงค์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสพป.อุดรธานีเขต3 
18 นางสาว ปวีณา รัตนะ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนราทร(เครือคาทอลิก) กรุงเทพฯ 
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ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล นักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได ้
19 นางสาว กนกวรรณ โตนุช การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตบางนา 
20 นางสาว สุนันทรา วงศ์เงิน การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 
21 นางสาว หิรัญญา ถาวรวส ุ การศึกษาปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กองครักษ์ 
22 นางสาว สุรสัวดี แทนกลาง การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบรบิูรณ์ศิลป์รงัสิต 
23 นางสาว ศิริวรรณ โคกิฬา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดทศทิศ 
24 นางสาว คติยา โยชน์สุวรรณ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตรีภัทร 
25 นาย ศรัณย์ ทะนันชัย คณิตศาสตร์  โรงเรียนในเขตพื้นทีก่ารศึกษาจงัหวัด 
26 นางสาว อภิวรรณ์ พรมเกต คณิตศาสตร์ โรงเรียนอรรถวิทย ์
27 นาย ธันยพงศ์ ไทยเมืองพล คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 
28 นาย วัชรพงษ์ ธรรมจิตร ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบรรจบรกัษ์ 
29 นางสาว มนัสวี   คองผล คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 
30 นางสาว สุวิมล ประชากลุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 
31 นาย วรวิช ภิญโญพิทักษ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว 
32 นาย นวพนต์ มณีวรรณ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี 
33 นางสาว ปัญญาพร เชิดแสง คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดอ่างทอง 
34 นาย กิตติพันธ์ แซ่เตื้อง คณิตศาสตร์ โรงเรียนบรรจบรกัษ์ 
35 นางสาว ณัฐริกา คลังอุดม คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดขอนแก่น 
36 นาย สุธีรวัฒน์ เสนาพันธ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชลบุร ี
37 นางสาว พรนภา นะราวัง คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรรุาษฎร์พฒันา) 
38 นางสาว จุฑามาศ พันพิพฒัน ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดศรสีะเกษ 
39 นางสาว กมลวรรณ มีเครือรอด คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
40 นางสาว รุ่งทิพย์ จันทคู คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
41 นางสาว ชุติมา บาดาล คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว 
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ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล นักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได ้
42 นางสาว จิตบุญญา วงศ์มั่น คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา 
43 นางสาว วิภาพร จับใจเหมาะ คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุร ี
44 นาย อภิวัฒน์ พินองรัมย ์ คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) สพป. นครราชสมีา เขต 1 
45 นาย นายอดิศร จันทะคูณ คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม 
46 นางสาว ปพิชญา สุวรรณจันทร์ฉาย คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนครนายก 
47 นางสาว มลศิริ วิยาสงิห ์ คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสรุินทร ์
48 นางสาว แววพลอย รัตนวงศ์ คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปราจีนบุร ี
49 นางสาว วนิดา ด่านกุมภา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปราจีนบุร ี
50 นางสาว อดิรักษ์ แสงดอกไม ้ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสามขาพิทยาคม 
51 นางสาว เบญจมาศ เทียบแก้ว เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปราจีนบุร ี
52 นางสาว สำรวย  สิทธิวงษา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนไพฑรูย์วิทยา 
53 นางสาว ศิริพร สนทิโกสัย เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนนะนะศึกษา 
54 นางสาว สุภาพร สุขประเสริฐ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป -โรงเรียนในเขตพื้นทีจ่ังหวัดปทมุธานี 
55 นางสาว กาญจนส์ิริ กลุชาติ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบัวขาว 
56 นางสาว ภริดา  อำภา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดกำแพงเพชร 
57 นางสาว ดาริน  อินทโชต ิ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครูคืนถ่ินรอบรรจ ุ
58 นางสาว นพมาศ แก้วจุลพฒัน ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระบุร ี
59 นาย ชูชาติ โพนเยี่ยม เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสวนอักษร 
60 นางสาว ปองดาว อันสงคราม เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนตวงพรวิทยา  
61 นาย ณรงค์เดช ศรีจันทร ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว 
62 นางสาว ศิริญญาภรณ์ กรีสุธา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยุธยา 
63 นางสาว รัชดาภรณ์   ไชยวิวิช เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
64 นางสาว จิดาพรทพิย์ สอนประดิษฐ ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบรบิูรณ์ศิลป์รงัสิต 
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ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล นักศึกษา สาขาวิชา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได ้
65 นางสาว อมรรัตน์  ฟองสันเทียะ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว 
66 นางสาว อรทัย เข่งด ี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสิรริาชอนุสรณ์ 
67 นางสาว อรวรรณ บุตร์ราช ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนประสาทวิทย ์
68 นาย อลงกรณ์  สมศร ี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปราจีนบุร ี
69 นาย นายรัฐนันท ์ ศิริโภคา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 
70 นาย พรเทพ มีอะนันท ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชัยนาท 
71 นาย พงศ์พิพัฒน์ แย้มปราศัย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดลพบรุ ี
72 นางสาว กชวรรณ กล่อมเกลี้ยง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว 
73 นางสาว เกศินี กุลประชา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดบรุีรมัย ์
74 นางสาว รัตติกาณ์ ไทยเสรีรุง่เรือง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
75 นางสาว สุภาพร วงษ์มา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 
76 นางสาว สุภาภรณ์ ทรัพย์เล็กจิตต์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จหัวัดสระบรุ ี
77 นางสาว วราภรณ์ วาววงษ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสมุทรปราการ 
78 นาย ปฏิพัทธ์ จารุไชย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชัยนาท 
79 นางสาว พริภา ทองฤทธ์ิ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนอรัญประเทศ 
80 นาย ปวรวิทย์ กิจสิงห ์ ภาษาจีน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์
81 นาย พุทธิชัย เปินขุนทด ภาษาจีน โรงเรียนวัดมาบชลูด 
82 นางสาว สิรินยา ศิรจิันทร ์ ภาษาจีน โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระบุร ี
83 นางสาว อารียา อินทร์แจ่ม ภาษาจีน โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชัยนาท 
84 นางสาว เบญญา อินทรกูล ภาษาจีน โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดขอนแก่น 
85 นางสาว ภรทิพย์ สุขสว่าง ภาษาจีน โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี 
86 
 

นางสาว 
 

พรทิพย์ สงิหท์องอินทร ์
 

ภาษาจีน 
 

โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ ่สำนักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 
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87 นางสาว จั๊กจั่น โสพัน ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนราธิวาส 
88 นางสาว มณีรัตน์ ชาวดร ภาษาไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 
89 นางสาว นฤมล ถาวรพัด ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี 
90 นางสาว ณัฐกฤษตา  น่วมพิทกัษ์ ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว 
91 นาย โรจนศักดิ์  แก้วอนันต์ ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
92 นาย พงศ์พาณิชย์ อิ่มเนียม ภาษาไทย โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน 
93 นาย ชลที ศรีทองสุข ภาษาไทย โรงเรียนวัดมาบชลูด 
94 นางสาว ปวีณา  สัมพันธมิตร ภาษาไทย โรงเรียนนภสร 
95 นางสาว ยุพารัตน์ พรมประกอบ ภาษาไทย โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 
96 นางสาว กรกฎ  บญุถนอม ภาษาไทย โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา) 
97 นางสาว ณัฐสุดา  เหมือนรุ้ง ภาษาไทย โรงเรียนตัง้พิรุณห์ธรรม 
98 นางสาว พิมพ์สวัส สวัสดิภาพ ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระบุร ี
99 นางสาว วิชุลดา บำรุงปรีชา ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชัยนาท 
100 นางสาว จุฑามาศ  วระไว ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดขอนแก่น 
101 นาย ณัฐวิฒิ สวัสด ี ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี 
102 

 
นาย 
 

โยธิน ทิพย์มนต์ 
 

ภาษาไทย 
 

โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ ่สำนักงานเขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 

103 นางสาว ฮัซลีนา  สูย ี ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนราธิวาส 
104 นางสาว นิภาพร จาระเสน ภาษาไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง 
105 นางสาว วนัฐชา จุ้ยจั่น ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปทุมธานี 
106 นาย ธีรภัทร เช้ือสุข ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระแก้ว 
107 นาย ณัฐวัตร  ขำศิร ิ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดชัยภูม ิ
108 นางสาว ศศิประภา ช่วยณรงค์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดอุดรธานี 
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109 นางสาว อนุสุดา  มีฤกษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชาอทุิศ (จันทาบอนุสรณ์) 
110 นาย ทนงศักดิ์ เถียนชะนำ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
111 นาย ศตวรรษ ปฎิตังโข ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา 
112 นางสาว ปิยดา แก้วกัลยา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดอบุลราชธานี 
113 นางสาว มัธนา ประทปีแก้ว ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระบุร ี
114 นางสาว กัญญาณัฐสุระเสียง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสรุินทร ์
115 นางสาว ณัฐภัสสร แก้วมาลา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดบรุีรมัย ์
116 นาย สุรวิชญ์ ปฏิรปูา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปราจีนบุร ี
117 นางสาว เบญจา   สงิหท์อง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดอุดรธานี 
118 นางสาว จิภิศญา  สูนานนท ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
119 นางสาว ภัทรรมย์ ทวีลาภภิรมย์สุข ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา 
120 นาย ไกรวุฒิ  ใจเพียร ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสรุินทร ์
121 นางสาว ศรัณย์พร ศรีสงคราม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดบรุีรมัย ์
122 นาย สันติสุข สงัเกตกุิจ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปราจีนบุร ี
123 นางสาว ธนกมล หมอยาสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดอุดรธานี 
124 นางสาว พลอยนภัส มนตรีพิทกัษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดกาฬสินธ์ุ 
125 นางสาว เจนจิรา เขจรเฟื่อง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา 
126 นางสาว นัฏชา ปาหาญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดเพชรบรูณ์ 
127 นางสาว จุฑาทิพย ์ ยอกระโทก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดปราจีนบุร ี
128 นางสาว สุธาทิพย์ นุชหล ี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระบุร ี
129 นางสาว น้ำเพ็ชร พวงมะณี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 
130 นางสาว พิมพ์วิภา ประทมุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนบ้านวังขอน  
131 นางสาว ธิดา แสงดึก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนบุาลเทศบาลตำบลนาด ี
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132 นางสาว จีรนันท์ เจ็งเจริญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยุธยา 
133 นางสาว ศศิวิมล คลี่พันธ์ุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดกรุงเทพมหานคร 
134 นาย ปิยวัฒน์ เจริญ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
135 นางสาว กาญจนา ภิรมราช คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดนครราชสีมา 
136 นาย ธนวัฒน์  บุตรนามรักษ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
137 นางสาว ภาวินี  สีขจร คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดลพบรุ ี
138 นางสาว เปมกิา  เหมือนแม้น ปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสระบุร ี
139 นางสาว ศิริลัษณ์  อินรัมย ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดขอนแก่น 
140 นางสาว หฤทัย  ศรีวิเชียร ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดขอนแก่น 
141 นางสาว เพชรรินทร์  ล้วนงาม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดลพบรุ ี
142 นางสาว สุปาณี  ศรีจันทวงษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดเลย 
143 นางสาว สริตา  แขวงชล วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) โรงเรียนในเขตพื้นที่จงัหวัดสงิหบ์ุร ี
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เอกสารแนบ 1.12 ร้อยละของบัณฑิตครูท่ีสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ ท่ีได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถ่ิน ร้อยละ 29.27
บัณฑิตครูทีส่ำเร็จ 328 คน สอบบรรจุครเูข้าทำงานในท้องถ่ิน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล สาขาวิชา สถานท่ีทำงาน ภูมิลำเนา 
1 นางสาว ธันยา  ทองช่ืน การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดสวนอมัพวัน จ.ชัยนาท 
2 นางสาว สิริกลุ นิจเมืองปักษ์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 
3 นางสาว พรทิวา โสภารกัษ์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ยโสธร จ.ยโสธร 
4 นางสาว นุตประวีณ์ เข็มเพ็ชร การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนนวรัตน์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 
5 นางสาว วราภรณ์ ป้อมเจา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนอักษร จ.ปทุมธานี 
6 นางสาว ชัชฎาภรณ์ บัวโฮม การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จ.ขอนแก่น 
7 นางสาว พลอยไพลิน อยู่บุร ี การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
8 นางสาว รุ่งทิวา ตลิ่งไธสงค์ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี 
9 นางสาว กนกวรรณ โตนุช การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตบางนา จ.สมุทรปราการ 
10 นางสาว สุนันทรา วงศ์เงิน การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สงิหบ์ุร ี จ.สงิหบ์ุร ี
11 นางสาว หิรัญญา ถาวรวส ุ การศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กองครักษ์ จ.สพุรรณบุร ี
12 นางสาว ศิริวรรณ โคกิฬา การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดทศทิศ จ.ปทุมธานี 
13 นางสาว คติยา โยชน์สุวรรณ การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตรีภัทร จ.พระนครศรอียุธยา 
14 นาย ศรัณย ์ ทะนันชัย คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สกลนคร จ.สกลนคร 
15 นาย ธันยพงศ์ ไทยเมืองพล คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
16 นางสาว มนัสวี   คองผล คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
17 นางสาว สุวิมล ประชากลุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
18 นาย วรวิช ภิญโญพิทักษ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
19 นาย นวพนต์ มณีวรรณ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปทมุธานี จ.ปทุมธานี 
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20 นางสาว ปัญญาพร เชิดแสง คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.อ่างทอง จ.อ่างทอง 
21 นางสาว ณัฐริกา คลังอุดม คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
22 นาย สุธีรวัฒน์ เสนาพันธ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ชลบรุ ี จ.ชลบรุ ี
23 นางสาว พรนภา นะราวัง คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรรุาษฎร์พฒันา) จ.ร้อยเอ็ด 
24 นางสาว จุฑามาศ พันพิพฒัน ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ศรีสะเกษ จ.ศรสีะเกษ 
25 นางสาว กมลวรรณ มีเครือรอด คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
26 นางสาว รุ่งทิพย์ จันทคู คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.กาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 
27 นางสาว ชุติมา บาดาล คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
28 นาย อภิวัฒน์ พินองรัมย ์ คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
29 นางสาว ปพิชญา สุวรรณจันทร์ฉาย คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.นครนายก จ.นครนายก 
30 นางสาว มลศิริ วิยาสงิห ์ คณิตศาสตร์ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สรุินทร ์ จ.สรุินทร ์
31 นางสาว วนิดา ด่านกุมภา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปราจีนบรุ ี จ.ปราจีนบุร ี
32 นางสาว อดิรักษ์ แสงดอกไม ้ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสามขาพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด 
33 นางสาว เบญจมาศ เทียบแก้ว เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปราจีนบรุ ี จ.ปราจีนบุร ี
34 นางสาว ศิริพร สนทิโกสัย เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนะนะศึกษา จ.ชัยภูมิ 
35 นางสาว สุภาพร สุขประเสริฐ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปทมุธานี จ.ปทุมธานี 
36 นางสาว กาญจนส์ิริ กลุชาติ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธ์ุ 
37 นางสาว ภริดา  อำภา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 
38 นางสาว ดาริน  อินทโชต ิ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
39 นางสาว นพมาศ แก้วจุลพฒัน ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระบรุ ี จ.สระบุร ี
40 นางสาว ปองดาว อันสงคราม เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนตวงพรวิทยา  จ.ปทุมธานี 
41 นาย ณรงค์เดช ศรีจันทร ์ เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
42 นางสาว ศิริญญาภรณ์ กรีสุธา เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โรงเรียนอนบุาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 
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43 นางสาว รัชดาภรณ์   ไชยวิวิช เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
44 นางสาว อมรรัตน์  ฟองสันเทียะ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
45 นางสาว อรทัย เข่งด ี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนสิรริาชอนุสรณ์ จ.สระแก้ว 
46 นางสาว อรวรรณ บุตร์ราช ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนประสาทวิทย ์ จ.พระนครศรอียุธยา 
47 นาย อลงกรณ์  สมศร ี ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปราจีนบรุ ี จ.ปราจีนบุร ี
48 นาย นายรัฐนันท ์ ศิริโภคา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 
49 นาย พรเทพ มีอะนันท ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ชัยนาท จ.ชัยนาท 
50 นาย พงศ์พิพัฒน์ แย้มปราศัย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ลพบุร ี จ.ลพบรุ ี
51 นางสาว เกศินี กุลประชา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
52 นางสาว รัตติกาณ์ ไทยเสรีรุง่เรือง ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.บรุีรัมย ์ จ.บรุีรมัย ์
53 นางสาว สุภาพร วงษ์มา ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
54 นางสาว สุภาภรณ์ ทรัพย์เล็กจิตต์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร จ.สมุทรปราการ 
55 นางสาว วราภรณ์ วาววงษ์ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จหัวัดสระบรุ ี จัหวัดสระบุร ี
56 นาย ปฏิพัทธ์ จารุไชย ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สมทุรปราการ จ.สมุทรปราการ 
57 นางสาว พริภา ทองฤทธ์ิ ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ชัยนาท จ.ชัยนาท 
58 นางสาว เบญญา อินทรกูล ภาษาจีน โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
59 นางสาว พรทิพย์ สงิหท์องอินทร ์ ภาษาจีน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน ์ จ.พิจิตร 
60 นาย ชลที ศรีทองสุข ภาษาไทย โรงเรียนวัดมาบชลูด จ.ระยอง 
61 นางสาว พิมพ์สวัส สวัสดิภาพ ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระบรุ ี จ.สระบุร ี
62 นางสาว วิชุลดา บำรุงปรีชา ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ชัยนาท จ.ชัยนาท 
63 นางสาว จุฑามาศ  วระไว ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
64 นาย ณัฐวิฒิ สวัสด ี ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปทมุธานี จ.ปทุมธานี 
65 นาย โยธิน ทิพย์มนต์ ภาษาไทย โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
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กรุงเทพมหานคร 

66 นางสาว ฮัซลีนา  สูย ี ภาษาไทย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.นราธิวาส จ.นราธิวาส 
67 นางสาว วนัฐชา จุ้ยจั่น ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง จ.ปทุมธานี 
68 นาย ณัฐวัตร  ขำศิร ิ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปทมุธานี จ.ปทุมธานี 
69 นางสาว ศศิประภา ช่วยณรงค์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระแก้ว จ.สระแก้ว 
70 นาย ทนงศักดิ์ เถียนชะนำ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
71 นาย ศตวรรษ ปฎิตังโข ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี 
72 นางสาว มัธนา ประทปีแก้ว ภาษาอังกฤษ โรงเรียนประชาอทุิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพมหานคร 
73 นางสาว กัญญาณัฐ สรุะเสียง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.กาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 
74 นาย สุรวิชญ์ ปฏิรปูา ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
75 นางสาว จิภิศญา  สูนานนท ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
76 นางสาว ภัทรรมย์ ทวีลาภภิรมย์สุข ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระบรุ ี จ.สระบุร ี
77 นาย ไกรวุฒิ  ใจเพียร ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สรุินทร ์ จ.สรุินทร ์
78 นาย สันติสุข สงัเกตกุิจ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.บรุีรัมย ์ จ.บรุีรมัย ์
79 นางสาว ธนกมล หมอยาสิทธ์ิ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปราจีนบรุ ี จ.ปราจีนบุร ี
80 นางสาว พลอยนภัส มนตรีพิทกัษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.อุดรธานี จ.อุดรธานี 
81 นางสาว เจนจิรา เขจรเฟื่อง ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.กาฬสินธ์ุ จ.กาฬสินธ์ุ 
82 นางสาว จุฑาทิพย ์ ยอกระโทก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
83 นางสาว พิมพ์วิภา ประทมุ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.เพชรบูรณ์ จ.เพชรบรูณ์ 
84 นางสาว ธิดา แสงดึก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ปราจีนบรุ ี จ.ปราจีนบุร ี
85 นางสาว พณิดา จีนไม้ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระบรุ ี จ.สระบุร ี
86 นางสาว ศศิวิมล คลี่พันธ์ุ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
87 นาย ปิยวัฒน์ เจริญ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 
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88 นางสาว กาญจนา  ภิรมราช คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 
89 นาย ธนวัฒน ์บุตรนามรกัษ์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 
90 นางสาว ภาวิน ีสีขจร คณิตศาสตร์ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ลพบุร ี จ.ลพบรุ ี
91 นางสาว เปมกิา เหมอืนแม้น ปฐมวัย โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สระบรุ ี จ.สระบุร ี
92 นางสาว ศิริลัษณ์ อินรัมย ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
93 นางสาว หฤทัย ศรีวิเชียร ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
94 นางสาว เพชรรินทร์ ล้วนงาม ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.ลพบุร ี จ.ลพบรุ ี
95 นางสาว สุปาณี ศรีจันทวงษ์ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.เลย จ.เลย 
96 นางสาว สริตา แขวงชล วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) โรงเรียนในเขตพื้นที่จ.สงิหบ์ุร ี จ.สงิหบ์ุร ี
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เอกสารแนบ 2.1 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีสร้างนวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินและโจทย์
การพัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินหรือปัญหาระดับประเทศร้อยละ 20.06 
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด   309 ผลงานที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา
ระดับประเทศ จำนวน  62  ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 20.06 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
จำนวน 4 ผลงาน 

   

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 

อภิชัย คุณีพงษ์ งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

2 ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
สุขภาพของเกษตรกรบ้านไร่สวนลาว 
อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

อภิชัย คุณีพงษ์ งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

3 การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3
อ.2ส. ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ 
และ อภิชัย คุณีพงษ์ 

งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
 

4 The Effect of Knowledge, Attitude, 
and Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public 
Health Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat 
University 

Sutthida Kaewmoongkun, 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn, 
Aree sanguanchue , 
Nirobon Ma-oon, 
Rattikarn Yingpimai, 
Phittaya Klinmalee , 
Hathairat Wongsin 
 

งานวิจัย งานวิจัยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

 คณะครุศาสตร์ 
จำนวน 28 ผลงาน 

   

1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation) ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์สู่
ดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์  

อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  
ศรีเอ่ียม  
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทา
ใจ  
อาจารย์กุลชาติ  
พันธุวรกุล  
อาจารย์  เกียรติศักดิ์  
รักษาพล 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP)  

2 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation)  
บรรจุภัณฑ์เห็ดทอดและพริกแกง จำนวน 
1 ผลิตภัณฑ์ 

อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์  
ศรีเอ่ียม  
อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทา
ใจ  
อาจารย์กุลชาติ  
พันธุวรกุล  
อาจารย์  เกียรติศักดิ์  
รักษาพล 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP)  

3 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Innovation)  
การผลิตผ้าทอ การย้อมสีเส้นใยฝ้ายจาก
วัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่น จำนวน 1 
ผลิตภัณฑ์   

อาจารย์นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง  
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ 
พละชีวะ  
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ  
อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์ชัย 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP)  

4 แผนธุรกิจการผลิตพวงกุญแจรักสะอาด อาจารย์นพพล  
จันทร์กระจ่างแจ้ง 

งานสร้างสรรค์ 
 

นวัตกรรมทางด้านการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)  
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

อาจารย์อรรคภณ  
วชิรวิชร์  
นางสาวกรองทอง ชูแก้ว 
นางสาวอุษณีย์ คงเสือ 

 

5 แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าจากปูนา อาจารย์ศาสตรา 
หล้าอ่อน 
นางสาวเสาวรส  
มะกรูดอินทร์ 
นางสาวเนตรกมล  
ภูมิเรศสุนทร 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)  
 

6 แผนธุรกิจร้านอาหารชานเฮือนแม่ทองวร อาจารย์สุชาวดี  
สมสำราญ 
นายอุรเคนทร์ พรมโชติ 
นางสาวศรินทร์ญา 
เนตรเกต 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)  
 

7 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี 

อาจารย์อนันต์ ลากุล 
อาจารย์พูนพชร ทัศนะ 
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

8 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบ 3 รส (กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน) 

อาจารย์อนันต์ ลากุล 
อาจารย์ภัทรพรรณ 
พรหมคช 
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

9 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตรา
เจ๊ไน๊ 
 

อาจารย์อรัญญา มุดและ 
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

10 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม 

อาจารย์มณฑา วิริยางกูร 
อาจารย์นิตย์ เน่ียงน้อย 
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

11 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเบญจรงค์ 

อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน 
อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์ 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

12 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร (กล้วย
ตาก) 

อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

13 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 
อาจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล 
อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

14 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า กลุ่มสตรีบ้าน
พรสวรรค์ 

อาจารย์นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง 
 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

15 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้านวังยาว 

อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง 

งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

16 นวัตกรรมด้ านผลิตภัณ ฑ์  (Product 
Innovation) 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปดาวอินคา 
 
 

อาจารย์อรรคภณ วชิรวัชร์ งานวิจัย นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ 
การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น OTOP  

217



ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

17 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนวัดสอนดี
ศรีเจริญ 

อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

18 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนวัดบัว
สุวรรณประดิษฐ์ 

อาจารย์ตะวัน ไชยวรรณ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

19 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนวัดหว่าน
บุญ 

อาจารย์มณฑา วิริยางกูร งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

20 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนบ้าน
โคคลาน 

อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูล
โพธ์ิ 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

21 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนบ้านซับ
น้อย 

อาจารย์ ดร.กาญจนา เวช
บรรพต 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

22 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนกองพัทบก
อุทิศบ้านหนองไผ่ 
 
 

อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัย
ชนะ 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

23 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนอาชีพ โรงเรียนวรราชาทิ
นัดดามาตุวิทยา 

อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

24 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนอาชีพ โรงเรียนอยู่ประชา
นุเคราะห์ 

อาจารย์ ดร.แสงดาว วัฒนา
สกุลเกียรติ 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

25 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation)  
รูปแบบโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนวัดศรี
คัดณางค์ 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

26 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนวัดปทุม
นายก 

อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

27 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนวัดสุข
บุญฑริการาม 

อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 

28 นวัตกรรมด้ านการบริ การ  (service 
Innovation) 
รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนบ้าน
มะกอก 
 
 

อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ ไกร
ทิพย์ 

งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
จำนวน 8 ผลงาน  

   

1 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตท้องถิ่น ต.
คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 
อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล 
อ.อรวรรณ สิทธิวิจารณ์ 
อ.ชนัญชิตา อรุณแข 
อ.น.อ.ภัชรชาติ ทูรวัฒน์ 

งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 

2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อ
เสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ด้วยการเพิ่มการบริการมูลค่าสูงของ
จังหวัดสระแก้ว 

อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการ 

3 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ฟาร์มสเตย์ตามศาสตร์พระราชาของ
จังหวัดสระแก้ว 

อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการ 

4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพหุ
วัฒนธรรม อำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 

อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการ 

5 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี 
อ.ดร.ปรีชา คำมาดี 

งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการ 

6 การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจานจังหวัด
สระแก้ว 

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ 
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง 

งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการ 

7 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน จังหวัดสระแก้ว 

อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล 
อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 

งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการ 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

8 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากร
ชุมชนของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา 

อ.พัชราภรณ์ จันทรฆาฏ งานวิจัย แนวทางการบริหารจัดการ 

 งานวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวน 6 ผลงาน    
1 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมเชิง

ประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชน
ของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี 
ไวยครุฑ 

งานวิจัย พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2 การพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม: กรณีศึกษาบ้านคลองบางหลวงไหว้
พระ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์วิณากร ที่รัก งานวิจัย  

3 แนวทางการพัฒนาตราสินค้า และบรรจุ
ภัณฑ์น้ำพริกปลาป่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้
เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธ์ิ 4อำเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย งานวิจัย  

4 แนวทางการส่งเสริมอาชีพชุมชน: 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองเจ้า ตำบลคู
บางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล งานวิจัย  

5 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนคลอง บางหลวง 
หมู่ 9 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์ปรียาภา เมืองนก งานวิจัย  

6 กลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหาความยากจน 
และยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านคลองบางโพธ์ิ ตำบลคูขวาง 
อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวช
รักษ์ 

งานวิจัย  
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

 คณะวิทยาการจัดการ  
จำนวน 6 ผลงาน 

   

1 แนวทางการจัดการขยะแบบบรูณาการโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่ที่ 12 ตำบล
คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

1.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
2.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
3.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
4.อาจารย์ภัทรภร พุฒพันธ์ 

งานวิจัย  

2. การจัดการของชุมชนภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวิถี
ชีวิตของชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองไผ่ 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

1.ปริยากร สว่างศรี 
2.วัชรพล วงศ์จันทร ์
3.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
 

งานวิจัย  

3 การพัฒนารูปแบบการพฒันาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนที่ส่งผลต่อยทุธศาสตร์การก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของตลาดการค้าขาย
ชายแดนไทย-เมียนมา 

เจษฎา ความคุ้นเคย งานวิจัย  

4 การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน  
ในเขตนิคมและในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.ภารดี นึกชอบ 
2.จิตรลดา ศรีแก้ว 
3.สุวรรณา บุญมาก 

งานวิจัย  

5 การศึกษาระบบควบคุมภายในที่มีต่อผล
การดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี 

1.ภารดี นึกชอบ 
2.ศิริพร แผนดี 
3.ศิริลักษณ์ คำจันวงษ์ 

งานวิจัย  

6 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 
กรณีศึกษาตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก  

1.ภารดี นึกชอบ 
2.สุพัตรา เนติ 
3.มลิดา หลานวงษ์ 

งานวิจัย  
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
จำนวน 6 ผลงาน 

   

1 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้มีกลิ่นหอมจากผ้าย้อมสี
ฝักบัวหลวงแห้ง 

เจ้าของผลงาน 
น.ส.อารีรัตน์ สระทองอินทร์ 
น.ส.วิภาดา แม้นปรางค์ 
น.ส.พิจิตรา เปรมปรี 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ 

งานวิจัย ใช้ตั้งโชว์ในห้องรับแขก ห้องทำงาน เพื่อให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยช่วยผ่อน
คลายให้แก่ผู้ที่สูดดมนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ชุมชน สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่ชุมชน 

2 ดอกไม้จากผ้าย้อมสีจากฝักบัวแห้งที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เจ้าของผลงาน 
น.ส.อารีรัตน์ สระทองอินทร์ 
น.ส.วิภาดา  แม้นปรางค์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ 

Productive learning จาก
รายวิชาเรียน เป็นผลงานประเภท
ชิ้นงาน 

เป็นการศึกษาวิธีการย้อมผ้าฝ้ายจากสีบัวหลวง แล้วนำประยุกต์ใช้กับการ
ประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า  ซ่ึงดอกไม้ผ้าที่ย้อมสีจากบัวหลวง สามารถนำไปใช้
สำหรับตั้งโชว์ได้ 

3 ชุดโอกาสพิเศษจากผ้าฝ้ายย้อมสีจากผัก
บัวหลวงแห้ง 

เจ้าของผลงาน 
นายพิเชษฐ์  ยุทธวิธี 
อาจารย์ที่ปรึกษา 
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์ 

งานวิจัย เป็นการศึกษาวิธีการย้อมผ้าฝ้ายจากสีบัวหลวง แล้วนำผ้าที่ย้อมสีไปประยุกต์ตัด
เย็บชุดโอกาสพิเศษ  ซ่ึงเป็นการยกระดับการนำบัวหลวงแห้งมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในด้านการย้อมผ้า 

4 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์    
มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี 
 

เจ้าของรายวิชา 
อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา 
รายชื่อนักศึกษาเจ้าของ
ผลงาน 
น.ส.จุฑามาศ ปิ่นทอง 
น.ส.ดวงกมล จงสกุล 
น.ส.ศรินธร จันทร์เชื้อ 
น.ส. สุดารัตน์ ผดุงพล 
น.ส. วิสุดา อุทา  

ชิ้นงาน 
(การนำเสนอแบบOral โดยใช้ 
Power point) 

นำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารอ่ืน 
 ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ.ปทุมธานี

ได้  เพื่อให้เป็นไปตามฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ
และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย   พ.ศ. 2555 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนาประเทศ
หรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ 

5 การทำแซนวิช,ดอกไม้จากธนบัตร,พวง
มะโหรต,กระทงขนมปังและวุ้นผลไม้ 

ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยโพธา เป็นผลงานประเภทชิ้นงาน เป็นการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนด้วยจิตอาสาของนักศึกษาคหกรรมศาสตร์ 
โดยกิจกรรมในครั้งน้ีจะนำความรู้ทางคหกรรมศาสตร์ไปเผยแพร่ในลักษณะ
ของฐานกิจกรรมให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนของ 
ชุมชนและกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน 
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เอกสารแนบ 2. 3 จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 289 ผลงาน 
ระดับชาติ 252 ผลงาน 
ระดับนานาชาติ 37 ผลงาน 

ระดับชาติ 
ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 

เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

คณะครุศาสตร์ (ระดับชาติ 36 ผลงาน) 
1 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิด 

ดร.กาญจนา เวชบรรพต 
ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธ์ิ 
อ.ณัฐวัตร สุดจินดา 

ระดับชาติ กันยายน – ธันวาคม 
2562 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
15 - 29 

2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 

ระดับชาติ กันยายน – ธันวาคม 
2562 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
101 - 112 

3 แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล ระดับชาติ กันยายน – ธันวาคม 
2562 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
204 - 215 

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน ระดับชาติ กันยายน – ธันวาคม 
2562 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
75 - 88 

5 รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน และครู ในเขตเทศบา
ตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม 
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
อ.สายนภา วงศ์วิศาล 
 
 

ระดับชาติ กันยายน – ธันวาคม 
2562 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน้าที่ 
149 - 162 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

6 ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ.สายนภา วงศ์วิศาล 
อ.จิตตรี พละกุล 

ระดับชาติ มกราคม-เมษายน 
2563 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1  
หน้าที่ 190 - 206 

7 การวิจัยแบบผสมวิธี ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล ระดับชาติ มกราคม-เมษายน 
2563 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1 หน้าที่ 235 - 256 

8 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
เรื่อง ลม ฟ้า อากาศของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 

อ.วิษณุ สุทธิวรรณ ระดับชาติ มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2563 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่1 

9 การวิเคราะห์ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ มรภ. 
วไลยอลงกรณ์  

ผศ.ดร.เมษา นวลศรี ระดับชาติ ต.ค.-ธ.ค. 62 วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ฉบับเพิ่มเติม 2 ปีที่ 47 
หน้า 223-243  

10 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพที่มีต่อ
ความสามารถในการสร้างผลงานของนักศึกษาใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง ระดับชาติ ม.ค.-มิ.ย. 63 วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรมฉบับที่ 1 ปี
ที่ 12 หน้า 211-227 

11 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา 

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ระดับชาติ พ.ค.-ส.ค.63 วารสารบัณฑิตศึกษา มรภ.วไลย ฉบับที่ 2 ปีที่  
14 หน้า 215-228 

12 การพัฒนาตัวชี้วัดบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 
30 หน้า 83 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

13 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 

อ.เกียรติศักดิ์  รักษาผล 
นายธนกร  แย้มประพาย 
นายโชคปรีชา  โพเขียว 

ระดับชาติ 9-10 ก.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

14 ศึกษาตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่งโชคชะตา
ของชาวจีน 

อ.อรรคภณ  วชิรวัชร์ 
นางสาวชนิสรา  สีรือแสง 

ระดับชาติ ก.ค. - ส.ค. 63 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 

15 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสมบัติทาง
กายภาพของวัสดุสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห์ อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

อ.จิตตรี  พละกุล 
นางสาวอาพิศรา  ดวงธนู 

ระดับชาติ พ.ค. - มิ.ย. 63 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 

16 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมนาวา ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องบรรยากาศ 

รศ.ดร.อรสา  จรูญธรรม 
อ.วิษณุ  สุทธิวรรณ 
นางสาวแพรวอักษร  พลพิมาย 

ระดับชาติ พ.ค. - มิ.ย. 63 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 

17 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจ๊ือที่สะท้อน
ผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของ ชาวไทยเชื้อสาย
จีน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง 
นายณัฐพงศ์  พืชภูมิ 

ระดับชาติ มี.ค. - เม.ย. 63 วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 

18 การเปรียบเทียบพญานาคกับมังกรในมุมมองของ
ศาสนาและความเชื่อ 

อ.นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง 
นางสาวศิริวรรณ  เรืองศรี 

ระดับชาติ ก.ย. - ธ.ค. 63 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 
3 

19 การวิเคราะห์ประเภทคำนามในหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต 
ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

อ.อนันต์ ลากุล 
นางสาวสมีลา เลาะวิถี 
 

ระดับชาติ 20 ธ.ค. 62 การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

20 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องคำคล้อง
จอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

อ.มณฑา วิริยางกูร 
นายณัฐธนากร รักชาติ 
 

ระดับชาติ 20 ธ.ค. 62 การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

21 ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของศาลเจ้าแม่
กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มีต่อชุมชนชาวไทย
เชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 

อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
นางสาวภรทิพย์ สุขสว่าง 
 

ระดับชาติ 20 ธ.ค. 62 การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

22 การศึกษาความเชื่อเก่ียวกับยันต์แปดทิศเสือ
คาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชนชาวไทย
เชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 
นางสาวพรนภา หนุนสุข 
 

ระดับชาติ 20 ธ.ค. 62 การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

23 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโสเครติส 
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี 
ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์ 
นายโรจนศักดิ์ แก้วอนันต์ 
 

ระดับชาติ 20 พ.ค. 63 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษาไทยใน
ยุคดิสรับชั่น การปรับตัวของมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในสภาวะของความ 
ท้าทาย” 

24 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อคู่คิด ที่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการ
คูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
นางสาวอมรรัตน์ เตยหอม 

ระดับชาติ 1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

25 ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ 

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวช 

ระดับชาติ 1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

26 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิน เนคติกส์
ร่วมกับการเรียนการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ 
นางสาวชนาพร คงชาติ 

ระดับชาติ 1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

27 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่
มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
นางสาวปรียานันต์ นวลจันทร์ 
 

 13-14 ก.พ.63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี 

228



ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
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28 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มีต่อ
สมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
นางสาวยุวดี ไชยไธสง 

ระดับชาติ 1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

29 การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต 3 

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
นายสถาพร ศักดิ์เหลือง 

ระดับชาติ 1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

30 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาค
ที่ มี ต่อสมรรถนะทางนาฏศิลป์ ไทย (โขน) 
วิทยาลัยนาฏศิลป 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 
นายเอกสิทธ์ิ  โพธ์ิไชย 
 

ระดับชาติ 1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

31 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์
เซ่น 
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
นายมารุต พัฒผล  
นายตรียพล โฉมไสว 

ระดับชาติ 27 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

32 ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูงของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล 

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
นางสาวปัสรินญา ผ่อนแผ้ว 
 

ระดับชาติ 27 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

33 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
ความร่วมมือของ สถานศึกษาด้านวิชาการของ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์
เซ่น 
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
นายมารุต พัฒผล 
นายชัชวาล สิงหาทอง 

ระดับชาติ ม.ค.-ก.พ. 63 Journal of Modern Learning 
Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020): 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
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ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

34 แนวโน้มผู้นำในอนาคตของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์
เซ่น 
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
นายมารุต พัฒผล 
นางสาวธงธิภา  วันแก้ว 
 

ระดับชาติ ม.ค.-ก.พ. 63 Journal of Modern Learning 
Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020): 

35 การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
นางสาวปัสรินญา ผ่อนแผ้ว 
 

ระดับชาติ ม.ค. – เม.ย. 63 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 10 

36 การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม 
นางสาวอัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว 
 

ระดับชาติ ก.ค. - ธ.ค. 62 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ระดับชาติ 41 ผลงาน) 
1 แนวทางการใช้สัตว์บำบัดเพื่อการรักษาผู้ป่วยโรค

ซึมเศร้า 
อ.ดวงพร  อุไรวรรณ ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2 การเล่นเกมนำไปสู่การสร้างรายได้หรือการเป็น
นักกีฬา E-Spot 

อ.ดวงพร  อุไรวรรณ ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3 การเผาอ้อยในภาคการเกษตรของไทย:ปัญหา
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไข 

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4 การส่งเสริมนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู

เด็กแรกเกิดในประเทศไทย 
ผศ. รัฐชาติ ทัศนัย ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

5 การดูแลผู้สูงอายุติดเตียงของภาครัฐอย่างมี
คุณภาพ 

ผศ. รัฐชาติ ทัศนัย ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

6 การสร้างความสมดุลระหว่างสังคมผู้สูงอายุ 
กับสังคมการเกิดของประชากรในประเทศ 

อ.ดวงพร  อุไรวรรณ/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

7 การศึกษาวัฒนธรรมสามชาติพันธ์ุชุมชนเกาะ
เกร็ด ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 

อ.บุญอนันต์ บุญสนธ์ิ ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

8 การขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนไทย 

อ.บุญอนันต์ บุญสนธ์ิ/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9 ปลากัดยอดนักสู้สัญลักษณ์คู่เมืองแห่งสยาม 
พัฒนาเศรษฐกิจสู่การส่งออกสัตว์น้ำอันดับหน่ึง
ของประเทศไทย 

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา/รปศ. ระดบัชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

10 การลงทุนในหุ้นทางเลือกของคนสองอาชีพ อ.ชนินทร์ จักรภพโยธิน ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

11 อีสปอร์ต (E-sport) เกมส์กีฬา หรือ ทำลายล้าง อ.ชนินทร์ จักรภพโยธิน ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในประเทศไทย 

อ.ดร.ดาวราย ลิ้มสายหั้ว/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

13 ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย 

อ.ดร.ดาวราย ลิ้มสายหั้ว/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

14 ปัจจัยที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย 

อ.ดร.ดาวราย ลิ้มสายหั้ว/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

15 แนวทางการบริหารจัดการตามหลักเกษตร
อินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการปลูกข้าว 

อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

16 การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพข้าราชการ
ไทย 

อ.วิไลลักษณ์ 
เรืองสม/รปศ. 

ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

17 ข้อมูลและสถิติที่สำคัญสำหรับสังคมสูงอายุ: ถอด
บทเรียนจากต่างประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ 

อ. ดร. กัมลาศ เยาวะนิจ ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

18 ธรรมมาภิบาลกับการบริหารงานภาครัฐให้
ประสบผลสำเร็จ 

อ.วิไลลักษณ์ 
เรืองสม/รปศ. 

ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

19 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย 

อ.วิไลลักษณ์ 
เรืองสม/รปศ. 

ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

20 ความรุนแรงในครอบครัวนำไปสู่ปัญหา
อาชญากรรม 

อ.ปิยะ กล้าประเสริฐ/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

21 การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย 

ผศ. รัฐชาติ ทัศนัย/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

22 เพศสภาพกับความรัก อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

23 โรคซึมเศร้าภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม อ.ดร.จารุณี มุมบ้านเซ่า/รปศ. ระดับชาติ 23/พ.ย./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ครั้งที่ 3 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

24 ภาพตัวแทนบุคคลที่ปรากฎในมีม (Memes) : 
กรณีศึกษาจากเพจนักการมีม 

อ.สิริวิทย์ สุขกันต์/ภาษาไทยเพื่อ
นวัตกรรมการสื่อสาร 

ระดับชาติ 20/ธ.ค./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง 

25 การศึกษานามวลีแปลงความ ในเฟชบุ๊กแฟนเพจ
ใต้เตียงดารา 

อ. นารีนาถ วงษ์ปรีดา/ภาษาไทย
เพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 

ระดับชาติ ปีที่ 14, ฉ.48เมษายน-
มิถุนายน 2562 

วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย 

26 มารในคัมภีร์พระไตรปิฎก อ. จิระศักด์ สังเมฆ/พัฒนาชุมชน 
อ. ประกาศิต ประกอบผล/
จิตวิทยา 

ระดับชาติ ปีที่ 9, ฉ.3 กันยายน-
ธันวาคม 2562 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 

27 ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์
ต่อการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

อ.ไพศาล แย้มวงษ์/จิตวิทยา ระดับชาติ ปีที่ 47, ฉ.4 ตุลาคม-
ธันวาคม 2562 

วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

28 การศึกษาข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ. สุคนธา ฟูสุวรรณ/
ภาษาอังกฤษ 

ระดับชาติ 29 /พ.ย./62 การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 
9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

29 กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมประเภทคำ
ต้องห้ามในบทบรรยายของตัวละครจาก

อ. ปวิช เรียงศิริ/ภาษาอังกฤษ ระดับชาติ 27/มี.ค./62 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพํฒนา
มนุษย์เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในซีรีย์วาย: 
กรณีศึกษาเรื่อง “บังเอิญรัก” 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 
 

30 การศึกษามโนทัศน์จากลักษณะการใช้ภาษาใน
การสื่อสารข่าวสารด้านอุทกภัยของหนังสือพิมพ์
ไทย 

อ. บุษบา แฝงสาเคน/
ภาษาอังกฤษ 

ระดับชาติ 1/มี.ค./62 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัยแบบบูรณาการ 
สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของ
สังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

31 การศึกษาโครงสร้างและความหมาย คำว่า แอบ 
ในทวิตเตอร์ 

อ. รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร/
ภาษาอังกฤษ 

ระดับชาติ 1/มี.ค./62 การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 ราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึงวิจัย “วิจัยแบบบูรณาการ 
สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของ
สังคม” มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

32 การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิตสุขภัณฑ์เซรามิก ในเขตจังหวัด
สระบุรี 

อ. กฤตยชญ์ คำม่ิง ระดับชาติ Vol 14, No.3 (2019) 
September-
December  

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

33 กา กา อ. กฤตยชญ์ คำม่ิง/ทัศนศิลป์ ระดับชาติ 6-13 มีนาคม63 2nd Thailand Art and Design Exhibition 
34 Sacred object: Wonders 1 อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร/ทัศนศิลป์ ระดับชาติ 6-13 มีนาคม63 2nd Thailand Art and Design Exhibition 
35 ต้นไผ่ 3 ต้น ผศ. นเรศ ยะมะหาร/ทัศนศิลป์ ระดับชาติ 6-13 มีนาคม63 2nd Thailand Art and Design Exhibition 
36 กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมประเภทคำ

ต้องห้ามในบทบรรยายของตัวละครจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในซีรีส์วาย: 
กรณีศึกษาเรื่อง “บังเอิญรัก” 

อ.ปวิช  เรียงศิร ิ ระดับชาติ 27 มีนาคม 2563 งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ  

37 วิลาสภิรมย์: การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงเพื่อ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 

อ.ดร.ดุสิตธร  งามยิ่ง ระดับชาติ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที่ 9  ประจำปี 2563 สาขา
ศิลปะการแสดงและการจัดการ ณ 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
(หน้า 19-26) 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

38 การศึกษาโครงสร้างและความหมายของคำว่า 
แอบ ในทวิตเตอร์ 

อ.รุ่งอรุณ  วณิชธานะชากร ระดับชาติ 1 มีนาคม 2563 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชากร
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจองบึงวิจัย 
(หน้า 1237-1245) 

39 การศึกษามโนทัศน์จากลักษณะการใช้ภาษาใน
การสื่อสารข้าวสารด้านอุทกภัยของหนังสือพิมพ์
ไทย 

อ.บุษบา  แฝงสาเคน ระดับชาติ 1 มีนาคม 2563 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชากร
ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจองบึงวิจัย 
(หน้า 1246-1258) 

40 ประวัติสาสตร์ความคิดทางการเมืองทักษิณ ชิน
วัตร ในบริบทการเมืองเปรียบเทียบการตกต่ำ
ของประชาธิปไตยในไทย (2549) บังคลาเทศ 
(2550) และฮอนดูรัส (2552) 

อ.ชัชพันธ์ุ  ยิ้มอ่อน ระดับชาติ 27 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย 

41 NEVER BE THE SAME  อ.ชยันต์  พลอาสา ระดับชาติ 6-13 มี.ค. 63 2nd Thailand Art and Design Exhibition 
2020 

คณะวิทยาการจัดการ (ระดับชาติ 66 ผลงาน) 
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวใน
กรุงเทพมหานคร 

1.ฐิติภา เทียมนรา 
2.ธนาพร กรเอ่ียม 
3.ศิริพร ปฏิทิน 
4.ศศิธร สิริธรรม 
5.สุรางคณา วงษ์ปรีขา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ 

ระดับชาติ 3 – 4 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที ่16  
“เกษตรกำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม หน้า 906 – 914 

2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยต่อการจัดการด้านการคมนาคมเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.ชลธิชา พลยุทธ 
2.ฐิตาภรณ์ เทียมนรา 
3.นันทิชา ทันบุญ 
4.ปิยะธิดา เพชรคอน 
5.สุทธิภรณ์ โตเขียว 
6.อรรถยา งอกคำ 

ระดับชาติ 3 – 4 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที ่16  
“เกษตรกำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด

236



ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

7.จุรีรัตน์ หนองหว้า นครปฐม หน้า 906 – 914 
3 แรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ

ประชาชนไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
1.กิตติพร สาลิกา 
2.กัลญารัตน์ ฝอยสำโรง 
3.ก่อเกียรติ สว่างแจ้งศรี 
4.ณัฐลิดา รื่นฤทัย 
5.วริศรา พรมโสภา 
6.ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธ์ิ 

ระดับชาติ 3 - 4 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที ่16  
“เกษตรกำแพงแสนตามรอยพ่อ สานต่อ
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน”  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หน้า 906 - 914 

4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการ
ให้บริการกับการตัดสินใจซ้ือสินค้าใน
ห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.ปานทิพย์ จำเนียรหล้า 
2.เพชรชนก โพธ์ิทอง 
3.ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์ 

ระดับชาติ 12 - 13 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ราชภฏักรุง
เก่า” ประจำป ีพ.ศ. 2562 “ท้องถิ่นก้าวไกล 
ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา หน้า 
108 

5 ผลกระทบของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีต่อ
ความสำเร็จของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ ระดับชาติ 11-12 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020 

6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์สินค้า หมูทุบเกสร อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ภัทรภร พุฒพันธ์ ระดับชาติ 11-12 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020 

7 การปรับปรุงกระบวนการสั่งซ้ือและควบคุมสินค้า
คงคลัง กรณีศึกษา บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 

กิตินันธ์ มากปรางค์ ระดับชาติ 11-12 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ NCTIM 2020 

8 มุมมองของผู้บริหารสำนักงานบัญชีคุณภาพต่อ
คุณภาพการให้บริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 
 

1.ธิติมา แซ่ม้า 
2.เบญจมาศ บึกขุนทด 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

9 มุมมองของผู้บริหารสายงานบัญชีต่อทักษะทาง
วิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน 

1.ลักษณ์สุดา ชัชวรัตน์ 
2.กัญญารัตน์ ฤาชา 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 

10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของผู้ทำบัญชีในสำนักงานบัญชี เขต
พื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

1.ธนวรรณ ห่วงต่าย 
2.คัมภีรพรรณ จูลพงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 

11 การเลือกประกอบวิชาชีพในสายอาชีพบัญชีของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิด
เชิงลำดับขั้น (ANALYTIC HIERARCHY 
PROCESS : AHP) 

1.อนุษรา นากองศรี 
2.อุลัยวรรณ สารคำ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 

12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบัญชีในสำนักงานบัญชี จังหวัด
ปทุมธานี 

1.อภิญญา ไชยผาสุก 
2.นวลอนงค์ คำราพิช 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ วันที่ 27 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ ประจำปี 2563 

13 การศึกษาระบบควบคุมภายในที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระบุรี 

1.ศิริพร แผนดี 
2.ศิริลักษณ์ คำจันวงษ์ 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
วิทยาลัยนครราชสีมา 

14 สมรรถนะการทำงานที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานการเงินและบัญชี : กรณีศึกษา ใน
หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เขตปริมณฑล 

1.ปติณญา เหลือสุข 
2.สุนันทา ณรงค์ฤทธ์ิ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
วิทยาลัยนครราชสีมา 

15 การศึกษาศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการ
บัญชีของผู้ทำบัญชีที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ทำงาน ในนิคมและในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

1.จิตรลดา ศรีแก้ว 
2.สุวรรณา บุญมาก 
3.ปริยากร สว่างศรี 

ระดับชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
วิทยาลัยนครราชสีมา 

238



ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

16 คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผลต่อ
การวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ณัฏฐธิดา จินวิเศษ 
2.นภาพร โคตรจังหรีด 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
นครราชสีมา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
วิทยาลัยนครราชสีมา 

17 การศึกษาจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บรหิารฝ่าย
บัญชีต่อการบรหิารจัดการตามหลักวงจรคุณภาพ 
(PDCA) กรณีศึกษาเขตอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

1.บุษยามาศ พิมพา 
2.สิทธิชัย แสนบุญ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที ่9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

18 ความสัมพันธ์ของจรรยาบรรณวิชาชีพกับ
ประสิทธิภาพการทำงานของผู้ทำบัญชีใน
สำนักงานบัญชี  
เขตกรุงเทพมหานคร 

1.เอกรัตน์ กาวิละ 
2.รุ่งทิพย์ ทนันชัย 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที ่9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

19 การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมและ
ผลตอบแทนการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ 
กรณีศึกษาตำบลวังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

1.สุพัตรา เนติ 
2.มลธิดา หลานวงษ์ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที ่9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

20 การศึกษาต้นทุนฐานกิจกรรม เสื้อเย็บมือภูไท 
กรณีศึกษา : สินค้า OTOP บ้านเหล่าใหญ่ ตำบล 
เหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

1.วรพันธ์ บุญละคร 
2.ปภาวรินทร์ เนตรคุณ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที ่9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

21 อิทธิพลของระบบปฏิบัติการ Machine Learning 
ต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของนักบัญชี 

1.ภานุวัฒน์ พรรณชีพ  
2.ณัฐนรี มีจันทร์ 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที ่9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

22 ความพร้อมของสำนักงานบัญชีต่อการส่งงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Filing) เขตกรุงเทพมหานคร 

1.นัฐฏาดาว แซ่ตัน 
2.ศรัณยา ทับทิมศรี 
3.ภารดี นึกชอบ 

ระดับชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที ่9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

23 การศึกษาทักษะทางวิชาชีพบัญชีที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของนักบัญช ี
กรณีศึกษา : นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.ดอกฟ้า ทองคำ 
2.ศิริมล ประคำศรี 
3.ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธ์ุ 

ระดับชาติ วันที่ 20 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาต ิ“ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที ่9”  
ณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร ์
วิทยาเขตตรัง 

24 กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าในร้านกาแฟ 
อาริกาโตะ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.อรพรรณ เสมาฉิม 
2.วิลาวรรณ บัวนันท์ 
3.อัญชลี เยาวราช 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิครัง้ที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรยีนรวมวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์  

25 การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือสินค้าในร้านสะดวกซ้ือ 7-eleven 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.ชุตินันท์ จันทร์ธิขัต 
2.อัญชลี เยาวราช 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

26 การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่นในรูปแบบสต๊อปโม
ชัน เรื่อง ผลกระทบของอาหารเหลือทิ้ง 
 

1.จักรภัทร น้อยสถิตย์ 
2.ฐนพัฒน์ เฉลยกลิ่น 
3.นิทัศน์ ชิณกธรรม 
4.ณัตตยา เอ่ียมคง 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

27 การพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบ ปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ : ผลิตภัณฑ์โอทอป และการ
ท่องเที่ยวเกษตร 
นวัตวิถี จังหวัดปทุมธานี  
 

1.ภานุเดช ไวยวรรณา 
2.ยุวเทพ อินทร์ทอง 
3.ภาณุพันธ์ พรมชัย 
4.ณัตตยา เอ่ียมคง 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

28 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมบริการ
วีดีโอตรีมม่ิงเน็ตฟลิกซ์ของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานี 

1.วัลย์วิษา กองบุญ 
2.จิรเมธ ธรรมโรจน์ 
3.ศิริวรรณ คำดี 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

29 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บริการร้าน
กาแฟในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
 

1.จักพงษ์ วรรณบวร 
2.ธารีฉัตร ศิริอรรถ 
3.ศิริวรรณ คำดี 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

30 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

1.รวี เสรีตระกูล 
2.ศิริพงศ์ แก้วก่อง 
3.มนสิชา อนุกูล 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

31 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถสองแถวสาธารณะสายบางปะอิน – นวนคร 
 

1.ปกรเกียรติ์ ลิ้มวิโชติ 
ธนากูล 
2.อภิชญา เอ่ียมโพธ์ิ 
3.เอกชัย สมเตย 
4.มนสิชา อนุกูล 
 
 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

32 ศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดใน
การเลือกเช่าหอพักของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 

1.ลภัสนันท์ ธงสวรรค์ 
2.สายสุนีย์ กิจโฉ 
3.มนสิชา อนุกูล 
 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

33 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกร้านอาหารเดี่ยวของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.พนิดา กลิ่นหอม 
2.จอย ผดุงศิลป์ 
3.วรพจน์ บุษราคัมวดี 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

34 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี 
 

1.วรรัตน์ ใจเลี้ยง 
2.ธนภรณ์ ไกรสันเทียะ 
3.รัตนา สีดี 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

35 คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  
การรถไฟแห่งประเทศไทย กรณีศึกษา สถานีหัว
ลำโพง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

1.สุภาวรรณ คนหาญ 
2.นราพร เรือศรีจันทร์ 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

36 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเทส
โก้โลตัส สาขา 
นวนคร 
 

1.ชมพูนุช บัวทอง 
2.เมธาวี ทองใบ 
3.ศิริวรรณ คำดี 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

37 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของรถตู้สาธารณะใน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานคร (จตุจักร) 

1.ณัฐดนัย ปลื้มพันธ์ 
2.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

38 พฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้บริโภคในตลาดโรงเกลือ จังหวัดปทุมธานี 
 

1.ดวงนภา โสระสะ 
2.วิชุดา อินทร์อนันต์ 
3.ศิริวรรณ คำดี 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์   

39 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพในเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี 
 

1.สุดารัตน์ แซ่อ้ือ 
2.ธนกฤต แก้วเสถียร 
3.ศิริวรรณ คำดี 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

40 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคชา
ไข่มุก (โนบิชา) ในจังหวัดปทุมธานี 

1.นภาพร สันทะยา 
2.กุลธิดา ฤทธ์ิงาม 
3.ศิริพงษ์ ฐานม่ัน 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

 
 

อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

41 ศึกษาพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนในเขต
จังหวัดปทุมธานี 

1.พนิศา เทียนขาว 
2.เสาวลักษณ์ พงษ์สมร 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

42 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการ
ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษา
โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี 

1.ภัทรา สระอา 
2.บุญญฤทธ์ิ จันทร์น่วม 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

43 ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในศูนย์การค้าแห่งหน่ึงในเขตคลอง
หลวง 

1.ถิรานุ ใยสามเสน 
2.สัมฤทธ์ิ ทับทิม 
3.ดร.มนสิชา อนุกูล 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

44 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้ห้องน้ำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

1.กรกนก สุคันธเกียรติ 
2.ธิดารัตน์ ภาษาดี 
3.สิทธิโชค กลางอรัญ 
4.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
 
 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

45 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้าน
กาแฟ 

1.ธนาตุล อุ่นอกพันธ์ 
2.พรปวีณ์ วรชิราภรณ์ 
3.วรุณี เชาวน์สุขุม 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

46 การวิเคราะหต์้นทุนและผลตอบแทน ทาง
การเงินของธุรกิจร้านหมูกระทะ อำเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

1.เกตวดี เงินโชคอุดม 
2.พรหมพร จิอู๋ 
3.ศักดิ์ชาย นาคนก 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

47 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซ้ือ
เสื้อผ้าผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นใน
จังหวัดปทุมธานี 
 

1.จุฑามาศ หัสดี 
2.อัญมณี วงพิเดช 
3.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้
หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ : เศรษฐกิจ
หมุนเวียนด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลง
กรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์   

48 การลดความผิดพลาดในการรับสินค้าด้วย
มาตรฐานการทำงาน กรณีศึกษา : บริษัท 
LUMEMTUM จำกัด 
 

1.ทิพวรรณ์ เทียมราช 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

49 การปรับปรุงการจัดเก็บสินค้าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
DHL SUPPLY CHAIN Ltd 
 

1.จริยาพร แสงทอง 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

50 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าเพื่ อวาง
แผนการผลิตและลดต้นทุน กรณีศึกษา บริษัท 
เอเอ จำกัด 
 

1.นริศรา อินทพงษ์ 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

51 การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคลังสินค้า ไม้ไผ่ 
กรณีศึกษา บริษัท BAMBOO จำกัด 

1.ภัณฑิรา นามวงศ์ 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

52 การปรับปรุงขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร สำหรับ
ใบตรวจรับสารเคมี และใบ COA ของสารเคมี 
บริษัท ABC จำกัด 
 

1.ลดารินทร์ กองสัมฤทธ์ิ 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์

247



ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
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การศึกษาจังหวัดนครปฐม  
53 การลดขั้นตอนการปิดใบงานช่างของพนักงาน

ธุรการ ฝ่ายซ่อมบริการ กรณีศึกษา: บริษัท เจน
บรรเจิด จำกัด 

1.วรรณกานต์ อ่อนน่วม 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

54 การปรับปรุงกระบวนการการทำงานของทีมจัด
สินค้า แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง กรณีศึกษา 
บริษัท KKK จำกัด 
 

1.วนิดา พวงมะลิ 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

55 การลดขั้นตอนนำข้อมูลจัดซ้ือเข้า
ระบบปฏิบัติการออราเคิล โดยการประยุกต์ใช้กู
เกิลสเปรดชีต กรณีศึกษา แผนกวัตถุดิบ บริษัท  
เอบีซี จำกัด 

1.อัญชลี แสนยากร 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

56 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าแช่แข็งเพื่อลด
ปัญหาสินค้าขาดมือ กรณีศึกษา : ร้าน KFC 
โลตัสรังสิตคลอง 7 
 

1.ประภาพร แสนวันดี 
2.ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

ระดับชาติ วันที่ 22 พฤษภาคม 
2563 

การประชุมวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนระดับชาติ ครั้งที่ 3 
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์
การศึกษาจังหวัดนครปฐม  

57 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลี้ยง 
โคเน้ือของประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี 

1.สมพงศ์ อินทะมาตย์ 
2.สุทัศ ภูเกล้าแก้ว 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ วันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th 
INTERNATIONAL MULTICONFERENCE 
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT ณ 
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
58 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงาน

ของแรงงานต่างด้าวในตลาดสี่มุมเมืองรังสิต 
กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี 

1.สุพรรณี วงษ์ใจ 
2.ศิริลักษณ์ ปานอุทัย 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ วันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th 
INTERNATIONAL MULTICONFERENCE 
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT ณ 
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

59 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีของคนทำงานที่อาศัยในนิคม
อุตสาหกรรม 
นวนคร 

1.กัญจน์พร สิงห์สถิต 
2.ธิดารัตน์ สองสีดา 
3.พวงเพชร สุขประเสริฐ 

ระดับชาติ วันที่ 30 กรกฎาคม 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
และนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th 
INTERNATIONAL MULTICONFERENCE 
FOR COMMUNITY DEVELOPMENT ณ 
ห้องประชุม ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

60 การปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง
ของเครื่องจักรโรงกลั่นน้ำมันด้วยเทคนิคเมทริกซ์ 
ABC – VED Analys กรณีศึกษา 

ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ ระดับชาติ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 
2563 (NCAM 12) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

61 ส่วนประสมทางการค้าปลีกที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือในร้าน Maxvalue ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

อัญชลี เยาวราช ระดับชาติ วันที่ 17 สิงหาคม 
2563 

การปประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการ
นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความ
ปกติในรูปแบบใหม่ ณ ห้องประชุม
ช้ัน 3 อาคารอินทนิล คณะบริหารธุรกิจและ
การจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

62 การเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดเก็บสินค้าประเภท
ฝาขวดน้ำ กรณีศึกษาบริษัท เอ็กซ์วายแซด 
จำกัด 

วัชรพล วงศ์จันทร์ ระดับชาติ วันที่ 17 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
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63 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือสินค้าในร้านวัตสัน ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

1.ปริยากร สว่างศรี 
2.อัญชลี เยาวราช 

ระดับชาติ วันที่ 17 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

64 การลดความผิดพลาดสำหรับอะไหล่ 
กรณีศึกษา เอเจ จำกัด 

ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม ระดับชาติ วันที่ 17 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

65 วิธีรายงานผลการศึกษาของตัวแปรสร้างระดับ
ที่สองของ PLS-SEM 

ฉันธะ จันทะเสนา ระดับชาติ  วารสารจุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์ ฉบับที่ 165 
ปีที่ 42 (หน้า 39-67) 

66 แบบจำลองสาเหตุของความต้องการศึกษาต่อ
และความ 
พึงพอใจในมหาวิทยาลัย 

ชวาลา ละวาทิน ระดับชาติ  วารสารสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 
ฉบับที่ 1 ปีที่ 6 (หน้า 464–479 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับชาติ 31 ผลงาน ระดับนานาชาติ 9 ผลงาน )  
1 PHYTOCHEMICAL TOTAL PHENOLIC 

CONTENT TOTAL FLAVONOID CONTENT 
AND ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM 
NELUMBO NUCIFERA GAERTN 

ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน ระดับนานาชาติ Vol 14 No 3 (2019): 
VRU Research and 
Development 
Journal Science and 
Technology 
September - 
December 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  

2 ANTIOXIDANT ACTIVITY BY 
CHITOOLIGOSACCHARIDES OF 
CHITOSANASE FROM SAMANCA SAMAN 
(JACQ) MERR., LEUCAENA 
LEUCOCEPHALA DE WIT, ORYZA SATIVA 

รศ.ดร.มานะ ขาวเมฆ ระดับนานาชาติ Vol 14 No 3 (2019): 
VRU Research and 
Development 
Journal Science and 
Technology 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
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ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

RD. 6 AND SORGHUM VULGARE KU 630 
 

September - 
December 

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

อาจารย์จุรีมาศ ดีอำมาตย์ และ
คณะ 

ระดับนานาชาติ Vol 14 No 3 (2019): 
VRU Research and 
Development 
Journal Science and 
Technology 
September - 
December 

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ 

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

อ.ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์  TCI 1 October – 
December 2019. 

Science and Technology Naresuan 
University Journal. Volume 27, No.4, 

5 Modified proximal point algorithms 
involving convex combination technique 
for solving minimization problems with 
convergence analysis 

อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ scopus online:03 Sep 2019. Optimization. A Journal of 
Mathematical Programming and 
Operations Research. Published 

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

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

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

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

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

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

8 A three-step approximation method of อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 11 – 14 The 2nd International Workshop 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

Fixed points for Presic nonexpansive 
mappings in CAT(10) 

กันยายน 2562 ณ 
โรงแรมเดอะไทด์ บาง
แสน 

Applied Nonlinear Analysis (IWANA 
2019)  

9 การจำแนกพันธ์ุและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุลหวายหมู่แคลิสตา
ด้วยเครื่องหมายสก๊อต 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ระดับนานาชาติ Thailand Vol.8 No.5 
September - 
October 2019 

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

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

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล และ
คณะ 
 
  

ระดับนานาชาติ Atmosphere 
2020,11,271;doi:339
0/ Atmos11030271 

Atmosphere 2020,11,271;doi:3390/ 
Atmos11030271 

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

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล และ
คณะ 
 

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

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

ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ ระดับนานาชาติ วารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 
ฉบับที่ 10 เล่มที่ 1 ฉ.
เดือนมกราคม –
มิถุนายน 2563 

วารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี 

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

อ.จุฑาวรรณ นวลจันทร์คงและ
คณะ 

ระดับนานาชาติ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

The 10th International Conference 
on Nutrition and Physical Activity on 
Aging, Obesity and Cancer (NAPA 
2019): "Promoting Health and 
Wellbeing Thru Life Style Changing" 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

13 The comparison of sensory perception, 
sweetness level and purchasing decision 
between selected stevia containing and 
regular beverage products in Thailand 
market 

อ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และ
คณะ 

ระดับนานาชาติ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

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

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

อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ และคณะ ระดับนานาชาติ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

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

15 การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนน
วนครวิลล่า-แฟลต จังหวัดปทุมธานี 

อ.ปัณณ์รัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 
และคณะ 

ระดับนานชาติ 20–21 ก.พ.63 การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนา
ชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 

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

อ.สุรินทร์ อุ่นแสน ระดับนานาชาติ 19 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ม.ศรีประทุม ครั้งที่ 14  

17 การศึกษาตำรับข้าวสงกรานต์ชาวมอญชุมชน
ศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จ.ปทุมธานี 

อ.จุรีมาศ ดีอำมาตย์ ระดับชาติ ก.ค.-ธ.ค.62 วารสารมนุษยศาสาต์และสังคมศาสตร์ มรภ.
อุดรธานี ปีที่ 8 ฉ.2 ก.ค.-ธ.ค.62  

18 ผลของสารสกัดดาวเรืองในการเป็นสารฆ่าและ
สารยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนกระทู้ผักใน
ห้องปฏิบัติการ 

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

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

19 เปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำมันหอมระเหยจาก
พืชวงศ์ขิงในการควบคุมด้วถั่วเขียว 

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

20 ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากกากรองใน
การควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่ว 

ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ ระดับชาติ September – 
December 2019 

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

21 การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนน
วนครหน้าเมือง ต.ท่าโขลง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี  

อ.วิศรุต ขวัญคุ้ม ระดับชาติ 20-21 ก.พ.63 การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนา
ชุมชนในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเซีย มรภ.เชียงใหม่ 

22 กรพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

อ.ดาวรถา วีระพันธ์ ระดับชาติ เดือน มิ.ย.-ธ.ค.63 วารสารวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
สาขามนุษยศาสตร์ ปีที่ 14 ฉ.3 

23 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจำคำ
ควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย 
เรื่อง ควบกล้ำร่วมกับการจัดกิจกรรมโดยเกม
บัตรคำ  

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

24 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์
และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่อง ความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

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

25 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ระดับชาติ 12-13 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า 
12-13 ธ.ค.62 

26 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ
จุลินทรีย์ของหญ้าเนเปียร์หมักที่อายุการหมัก
ต่างกัน  

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี ระดับชาติ 19 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี 
ครั้งที่ 13 วันที่ 19 ธ.ค.62 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
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นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของชุมชนบ้าน
คลองอาราง : ชาสมุนไพรชากลิ่นข้าวเหนียวดำ
คั่ว 

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ ปีที่ 
14 ฉ.3 

28 การต้านอนุมูลอิสระของไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่
ผลิตด้วยไคโตซานเนสจากก้ามปูกระถินบ้าน ข้าว 
กข.6 และข้าวฟ่าง เคยู 630 

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

29 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี  

อ.ลัดดาวัลยื กงพลี ระดับชาติ 1 มี.ค.63 การประชุวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
วิจัย 
 

30 การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวของการผลิตกล้วยหอม ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา ระดับชาติ 27-28 ม.ค.63 วารสารแก่นเกษตร ปีที่ 48 (2563) ฉบับ
พิเศษ 1 

31 การพัฒนาเว็บเชิงความหมายเพื่อการสืบค้น
ลวดลายตะกร้าเชือกฟางบ้านคลองบางสิงห์ 
 

อ.สุรินทร์ อุ่นแสนและคณะ ระดับชาติ 20–21 ก.พ.63 การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนา
ชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 

32 การพัฒนามัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1  

อ.ดาวรถา วีระพันธ์และคณะ ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

33 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการ
แปลงโมเดล 3 มิติ ด้วยภาษา VRML ผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

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

34 ผลของสารสกัดจากเครือตดหมูตดหมาในการ
ควบคุมด้วงงวงข้าว 
 

ผศ.ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์, 
ผศ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค์ 

ระดับชาติ พฤษภาคม-สิงหาคม 
2563  

วารสารเกษตร ฉบับน้ีเป็นปีที่ 36 ฉบับที่ 2  

35 การเพิ่มผลิตภาพสีเขียวของการผลิตกล้วยหอม ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา TCI1 NUMBER 1 January - 
February 2020 

ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
 ่ VOLUME 48  

36 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและศิษย์เก่า อ.ณัฐรดี อนุพงศ์ ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที ่6 ณ ม.
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า216-224 

37 ความชุกของการบาดเจ็บระบบโครงร่างและ
กล้ามเน้ือกรณีศึกษา พนักงานสำนักงานก่อสร้าง
แห่งหน่ึงในจังหวัดสระบุรี 

อ.พชรกมล กลั่นบุศย์ ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที ่6 ณ ม.
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า247-257 
 

38 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความจุปอดของ
พนักงานเย็บผ้า 
ในโรงงานสิ่งทอแห่งหน่ึง จังหวัดนนทบุรี 

อ.บุศยา จูงาม ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที ่6 ณ ม.
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า258-269 

39 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อสมรรถภาพการได้ยิน
ของพนักงานโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง จังหวัดชลบุรี 

อ.ชลลดา พละราช ระดับชาติ 20 ส.ค.63 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี ครั้งที ่6 ณ ม.
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หน้า270-282 

40 การศึกษาเบื้องต้นในการผลิตน้ำส้มสายชูจาก
สับปะรดเหลือทิ้งผสมน้ำเสาวรส 

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี ระดับชาติ 12-13 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า 
ประจำปี พ.ศ. 2562 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ระดับชาติ 14 ผลงาน) 
1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของ

ผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี 
อภิชัย คุณีพงษ์. ระดับชาติ ปีที่ 44 ฉบับที่ 5 เดือน

กันยายน – ตุลาคม 
2562 

วารสารกรมการแพทย์ 

2 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเชื่อด้าน
สุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคเลือดสมอง
ในผู้ป่วยโลหิตสูงตำบลพรหมณี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

อภิชัย คุณีพงษ์.พัชรีวรรณ ภารา 
คงษร เจริญภูวดล 
รักษ์สุดา โสภารัก 

ระดับชาติ  
ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือน
กรกฎาคม – กันยายน 
2562 

วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัย
ขอน  แก่น 

3 ผลงาน ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะการรู้คิดบกพร่องของผู้สูงอายุ 
ในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, เจียระไน 
ปฐมโรจน์สกุล,    
นิโรบล มาอุ่น, กุสุมา จ้อยจันทร์ชุติมา 
มลัยหมื่น 

ระดับชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม –ธันวาคม 
2562 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 
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4 ผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี 

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย, รัตนาภรณ์ 
อาษา, 
 นิชากานต์ ดอกกุหลาบ 

ระดับชาติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 13 
เดือนกันยา – ธันวาคม 
2562 

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลหนอง
สาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรบุรี   

ธธิธา เวยีงปฏิ, อภิชัย  คุณีพงษ์ 
 

 ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 
2562 

วารสารพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัย
ขอน  แก่น 

6 การสร้างเสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. 
ตำบลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

นัชชา ยันติ ทัศพร ชูศักดิ์ และ 
อภิชัย คุณีพงษ์ 

ระดับชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 
2563 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 7-21 

7 ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี 

อภิชัย คุณีพงษ์ และศศิธร ตันติ
เอกรัตน์ 

ระดับชาติ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน
กันยายน-ธันวานคม 

วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 82-88 

8 พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
น้ำคำ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ และอภิชัย 
คุณีพงษ์ 

ระดับชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6  
เดือน พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2562   

Veridian   E –Journal,Silpakorn   
Universityฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปะ. 2542-2556 

9 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 
จังหวัดปทุมธานี 

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร, 
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล,  อภิ
เชษฐ์ จำเนียรสุข, จันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชัย, อารีรัตน์ บุตรรัศมี
, รุ่งฤดี มีชำนาญ 

ระดับชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม-ธันวาคม 2562 

วารสารการพยาบาลและการศึกษา, หน้า 
104-120 

10 ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิต
สูง ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎี PRECEDE 

ศศิธร ตันติเอกรัตน์ , ภัทราวดี  
มากมี, นิชาภา สุขสงวน, นวพร 
สัตพันธ์ 

ระดับชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – เมษายน 
2563 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยองกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 59-
73 
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FRAMEWORK 
11 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของ

พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึง จังหวัด
สระบุรี 

ทัศพร ชูศักดิ์, ฉัตรประภา ศิริ
รัตน์, จิราภรณ์ นนพละ. 

ระดับชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน
มกราคม – เมษายน 
2563 

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. หน้า 
47-57 

12 การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
Perception of patient rights among 
students in Valaya Alongkron Rajabhat 
University under the Royal Patronage 

ธธิธา เวียงปฏิ 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
อัจฉรา ตาพาลี 
วนัชญา แพงมา 
สิริประภา นามวงศ์ 
ณัฐกานต์ นูรี 
 

ระดับชาติ วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  หน้า.... 

13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภค
เครื่องดื่มรสหวานของนักศึกษา                       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อภิญญา อุตระชัย 
ดลยา กุ่นทอง 
ภัทราภรณ์  สวนพลูสุดารัตน์ 
บุญจันทร์ศรี 
กริช เรืองไชย 

ระดับชาติ วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  

14 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

นาตยา ดวงประทุม 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
สุนทรี อนุสา 
รุ่งนภา วังหินกอง 
กาญจนา นึกถึง 
วันวิสา พันธ์แก้ว 

ระดับชาติ วันที่ 25 กันยายน 
2563 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ระดับชาติ 11 ผลงาน)  
1 การเปรียบเทียบวิธีการเมตเฮิวริส  ติกระหว่าง 

วิธี Artificial bee c0lony optimization 
(ABC) และวิธี Real code ant colony 

อ.วิษณุ  ภูเก้าแก้ว ระดับชาติ  วันที่ 12-13 ธ.ค.2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” ประจำปี 2562 
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optimization (ACOR) จากการสังเคราะห์กลไก
สี่ชิ้นส่วนแบบเส้นทาง 

2 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ใส่แบบเกลียว รศ.จิราภรณ์   
เบญจประกายรัตน์ 

ระดับชาติ  วันที่ 12-13 ธ.ค.2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” ประจำปี 2562 

3 การศึกษากำลังอัดของแผ่นพื้นคอนกรีต
สำเร็จรูปเสริมด้วยไม้ไผ่ตง 
 

อ.สุธาสินี อินตุ้ย ระดับชาติ วันที่ 11-12 ธ.ค.2562 งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 5  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 
ประจำปี 2562  

4 ระบบการแจ้งเตือนผู้เรียนหลังขณะเรียน
ออนไลน์ ด้วยการตรวจจับภาพใบหน้าและ
ดวงตา 
 

อ.ดร.จิตตภู  พูลวัน ระดับชาติ วันที่ 11-12 ธ.ค.2562 งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 5  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

5 The Vibration monitoring system based 
on fast Fourier Transform 
 

อ.กฤชนันท์  เจริญสุข ระดับชาติ  วันที่ 12-13 ธ.ค.2562 งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” ประจำปี 2562 

6 การวัดประสิทธิภาพของแผ่นรับส่งสิ่งขิง ตี
อบแห้งกล้วยน้ำว้าพลังงานและอาทิตย์ 
 

ผศ.ดร.กฤษฎางค์  
ศุกระมูล 
 

ระดับชาติ วันที่ 11-12 ธ.ค.2562 งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ 5  มรภ.หมู่บ้านจอมบึง 

7 ระบบตรวจสอบและคัดแยกสีของชิ้นงานด้วย Ni 
myRio 

อ.ศิริวรรณ  พลเศษ ระดับชาติ วันที่ 28 มี.ค.63 การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย 
(Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 

8 ระบบตรวจสอบและคัดแยกสีของชิ้นงานด้วย Ni 
myRio 

อ.กิตติศักดิ์  วาดสันทัด ระดับชาติ วันที่ 28 มี.ค.63 การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัย 
(Symposium) ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 

9 เครื่องให้อาหารกุ้งแบอัตโนมัติเยใช้พลังงานแบบ
ผสมผสาน 

อ.องอาจ  ทับบุรี ระดับชาติ วันที่ 12 ก.พ.63 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 วิจัย
นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น 

10 เครื่องให้อาหารกุ้งแบอัตโนมัติเยใช้พลังงานแบบ
ผสมผสาน 

อ.กันยารัตน์ เอกเอ่ียม ระดับชาติ วันที่ 12 ก.พ.63 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 วิจัย
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

นวัตกรรม นำการพัฒนาท้องถิ่น 
11 การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการด้านสิ่ง

อำนวยความสะดวกของคนพิการในพื้นที่
เทศบาลนครศรีธรรมราช 

อ.ดร.บุญยฤทธ์ิ  ศรีปาน ระดับชาติ 12 มี.ค.63 การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ระดับชาติ 38 ผลงาน)  
1 การสํารวจพืชวงศขิงขาและเครือญาติ ไลเคน 

สัตวมีกระดูกสันหลัง และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง
บางชนิดในพื้นที่ปกปกทรัพยากร อพ.สธ.–กฟผ. 
เขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 

อ.ดร.ศศิธร หาสิน/นวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ 30 พฤศจิกายน – 2 
ธันวาคม 2562 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 

2 การสร้างเครือข่ายเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่
การเป็นวัดสีเขียว จังหวัดชลบุรี. 

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม /
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

3 การจัดการขยะอินทรีย์โดย “ถังขยะหอม” ของ
ชุมชนเทศบาลเมืองลําสามแก้ว ตําบลคูคต 
อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี. 

อ.ดร.ศศิธร หาสิน และ ผศ.ดร.
วนัสพรรัศม์ สวัสดี/นวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ 19 ธันวาคม 2562 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจําปี 
2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ 

4 สภาพและปัญหาของการใช้สารพาราควอตและ
ไกลโฟเสตในเขตกิจกรรมพิเศษของอุทยาน
แห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 

อ.ดร.อนัญญา โพธ์ิประดิษฐ์/
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล/
สิ่งแวดล้อมศึกษา  

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5 การสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
องค์การสีเขียวในประเทศไทย. 

อ.ดร.อนัญญา โพธ์ิประดิษฐ์/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 
 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

6 การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว
ของโรงเรียนในพื้นที่รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี 

อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

7 การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อนโดย
บทบาทตำรวจจิตอาสา. 

อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง/
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา/การ
จัดการธุรกิจการบิน 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

8 การวางแผนพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

9 การจัดการสิ่งของเหลือใช้ให้เป็นนวัตกรรม
สิ่งแวดล้อมโดยผู้สูงอายุ. 

อ.ดร.อนัญญา โพธ์ิประดิษฐ์/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ/
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

10 การส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยบทบาท
ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด. 

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ/
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

11 การจัดการสิ่งแวดล้อมองค์รวมเชิงพื้นที่ด้วยโคก
หนองนาโมเดล 

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา/การ
จัดการธุรกิจการบิน 
ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ/
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

12 คุณภาพบริการที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยววัดใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 

ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง/
บริหารธุรกิจ 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

13 นวัตกรรมทางด้านการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเครื่องสำอางในจังหวัดปทุมธานี. 

ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง/
บริหารธุรกิจ 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของ
ผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งในตลาดไท 
จังหวัดปทุมธานี 
 

อ.ดร.ปรีชา คำมาดี/บริหารธุรกิจ ระดับชาติ 28 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2563 วันที่ 
28 มีนาคม 2563 ณ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

15 การจัดการความรู้เพื่อการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันทางธุรกิจ. 

อ.ดร.สุขสกล วลัญตะกูล/
บริหารธุรกิจ 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

16 การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
สาธารณะของอำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. 

ผศ.ดร.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดช
ชัย/รัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

17 การเสริมสร้างความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ
เสริมสำหรับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 ตำบลคลองน้ำใส 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

อ.ชนัญชิตา อรุณแข/การจัดการ
การบริการและการโรงแรม  

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

18 ความพึงพอใจต่อกระบวนการดำเนินงานของ
กองทุนผู้สูงอายุในจังหวัดสระบุรี. 

อ.ธัชชัย อินทะสุข/การจัดการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ  

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

19 ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซ้ือ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้สูงอายุในจังหวัด
สิงห์บุรี. 
 

อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์/การจัดการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 

ระดับชาติ 20 มีนาคม 2563. การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย 
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ณ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร 
เผยแพร่ในระดับชาติ/

นานาชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

20 ระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อโครงการเงิน
สงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากจังหวัด
สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 

อ.สินิทรา สุขสวัสดิ์/การจัดการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

21 ความสำคัญของการศึกษาหลังวัยเกษียณที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ
ในจังหวัดสิงห์บุรี. 

อ.ลลิดา แก้วฉาย/การจัดการ
ธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

22 การแก้ปัญหากองทุนผู้สูงอายุในกรณีผู้สูงอายุ
เสียชีวิตในจังหวัดปทุมธานี. 

อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล/การ
จัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

23 การศึกษาการตัดสินใจใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
โดยรวม (Enterprise Resource Planning: 
ERP) ทางด้านบัญชี: กรณีของพนักงานองค์กร
ธุรกิจเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล/การ
จัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 

ระดับชาติ 13–14 กุมภาพันธ์ 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารรัตนเทพสตรี 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี 

24 การศึกษาความพึงพอใจของการใช้เว็บไซต์การ
สมัครงานของผู้สมัครงาน กรณีของเว็บไซต์ใน
การสมัครงานเอกชนแห่งหน่ึง. 

อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล/การ
จัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ 

ระดับชาติ 13-14 กุมภาพันธ์ 
2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ อาคารรัตนเทพสตรี 
ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด
ลพบุรี 

25 ความพึงพอใจในการโหลดสัมภาระของผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการสายการบิน นกแอร์ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมือง. 

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา/การ
จัดการธุรกิจการบิน 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

26 ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่มีต่อการบริการ
ภาคพื้นของสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย ณ ท่า
อากาศยานนานาชาติดอนเมือง 

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา/การ
จัดการธุรกิจการบิน 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

27 THE STUDY OF CHINESE PASSENGERS’ 
SATISFACTION OF THAI AIR ASIA CHECK-IN 

อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา/การ
จัดการธุรกิจการบิน 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
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COUNTER AT DONMUEANG 
INTERNATIONAL AIRPORT. 

บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

28 พฤติกรรมของผู้โดยสารในการเลือกใช้สายการ
บินต้นทุนต่ำของผู้โดยสารชาวไทย ณ ท่าอากาศ
ยานดอนเมือง. 

อ.แพรวพรรณ สุวรรณพงษ์, อ.
ดร. โรจนันท์ ทรงอยู่, และ อ.ภัช
รชาติ ทูรวัฒน์/การจัดการธุรกิจ
การบิน 

ระดับชาติ 1 พฤษภาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

29 รูปแบบคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย. 

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี/บริหารธุรกิจ ระดับชาติ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสาร BU Academic Review. ปีที่ 18 
เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): หน้า 
26-41. 

30 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรในชุมชนตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี. 

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม/นวัตกรรม
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ กันยายน-ธันวาคม 
2562 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 
ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562): หน้า 
137-148. 

31 Impact of Ecological Factors on the 
Distribution of Vanilla siamensis 
(Orchidaceae: Vanilloideae) in Tropical 
Forest at Khao Soi Dao Wildlife 
Sanctuary, Chantaburi, Thailand 

Sasitorn Hasin/นวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ December 2019 The Thailand Natural History Museum 
Journal. Volume 13, No. 2 (December 
2019): pp. 117-134. ISSN 1686-770X. 

32 การระบุชนิดของเห็ดโคนข้าวตอก 
(Termitomyces microcarpus) และปลวก
เพาะเลี้ยงราที่สัมพันธ์กับเห็ดโคนข้าวตอก 

อ.ดร.ศศิธร หาสิน/นวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

ระดับชาติ กรกฎาคม 2563 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 28 
ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2563): หน้า 1281-
1293. (TCI 2) 

33 Environmental Impact of Solid Wastes 
Generated from Land Use Change in 
Highland Tourism: A case study of Pai 
District, Mae Hong Son Province. 
 

Ananya Popradit/สิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

ระดับชาติ January-April 2020 Thai Environmental Engineering 
Journal. Vol.34, no. 1 (January-April 
2020): pp. 67-77. (TCI 2) 
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34 Fed Intermittent Composting of Food 
Waste from Minor Touring City, Using 
Reactors with Different Passive 
Ventilation.  

Ananya Popradit/สิ่งแวดล้อม
ศึกษา 

ระดับชาติ Winter 2019 Journal of Environmental Management 
and Tourism. Vol. 10, no. 7 (Winter 
2019): pp. 1522-1531. 
DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.v1
0.7(39).10  (SCOPUS) 

35 กลยุทธ์ทางการตลาดและนวัตกรรมการส่งออกที่
ส่งผลต่อผลการดำเนินการส่งออกธุรกิจอาหาร
ทะเลขนาดเล็กในประเทศไทย. 

อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี และอ.ดร.
ปรีชา คำมาดี/บริหารธุรกิจ 

ระดับชาติ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. ปีที่ 21 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2562): หน้า 
81-87. 

36 แนวทางการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
โรงแรมขนาดเล็กของภาคใต้ชายฝั่งอันดามัน 
ประเทศไทย. 

ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง/
บริหารธุรกิจ 

ระดับชาติ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสาร BU Academic Review. ปีที่ 18 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): หน้า 
99-113. 

37 การสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ด้วย
การตลาดเพื่อสังคม: ความยั่งยืนขององค์กรใน
ยุคโลกาภิวัตน์. 

อ.ดร.ปรีชา คำมาดี./บริหารธุรกิจ ระดับชาติ กรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 
2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): หน้า 81-92. 

38 การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะ
สงฆ์จังหวัดนนทบุรีตามแผนยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา. 

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว/รัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ระดับชาติ เมษายน 2563 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 
4 (เมษายน 2563). (TCI 2) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระดับชาติ 10 ผลงาน) 
1 การศึกษาเบื้องต้นทางคุณค่าทางโภชนะของคุกก้ี

กระต่าย.  
กรรณิกา อัมพุช. ระดับชาติ ธันวาคม 2562. ในการประชุมวิชาการราชภัฏกรุงเก่า. 12-13  

2 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ
จุลินทรีย์ของหญ้าเนเปียร์หมักที่อายุการหมัก
ต่างกัน.  

กรรณิการ อัมพุช. ระดับชาติ ธันวาคม 2562. ในการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี. 19  

3 ผลของน้ำเวย์ในอาหาร PDA ต่อการเจริญเติบโต
ของเส้นใยเห็ดตีนแรด.  
 

คมกฤษณ์ แสงเงิน. ระดับชาติ กรกฏาคม-ธันวาคม 
2562 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ปีที่ 38 ฉบับที่ 2: 57-66. 
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4 การใช้ผงแก่นตะวันทดแทนข้าวสุกในผลิตภัณฑ์
แหนมหมู.  

ศิริพร นามเทศ.  ระดับชาติ กุมภาพันธ์ 2563. ในการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58. 5-7  

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมม่ีเยลล่ีมะม่วงหาวมะนาว
โห่.  

ภาสุรี ฤทธิเลิศ และ กมลวรรณ 
วารินทร์ 

ระดับชาติ มี.ค.-เม.ย.63 วารสาร ThaiJournal of Science and 
Technology.9(2): 342-354. 

6 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลาร้ามอญอัดก้อน
ก่ึงสําเร็จรูป ชาวมอญบ้านศาลาแดงเหนือ 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี.  

นันท์ปภัทร์ ทองคํา วัฒนี บุญ
วิทยา ภาสุรี ฤทธิเลิศ หรรษา 
เวียงวะลัย อัณนภา สุขลิ้มและ 
ณัฐวุฒิ หัตถดล. 

ระดับชาติ ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์. 14(3): 12-23. 

7 ระยะพัฒนาการของไมโครสปอร์ในลิลลี่สายพันธ์ุ
ฟอร์โมลองโก้ที่มีขนาดตาดอกแตกต่างกัน.  

สมาพร เรืองสังข์. ระดับชาติ ม.ค.-เม.ย.63 วารสาร PSRU Journal of Sciences and 
Technology ปีที่ 5 ฉบับที่ 1.  

8 การลดเปอร์เซ็นต์การตายของต้นกล้ามะเขือเทศ
พันธ์ุเชอรี่แดงจากโรครากและโคนเน่าด้วยสารชีว
ภัณฑ์.  

สมาพร เรืองสังข์ นันทวรรณ ตาริ
ชัย และสุมาลี ศรีนวล. 

ระดับชาติ มค.-เม.ย.63 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 14 
ฉบับที่ 1  

9 องค์ประกอบหลักทางเคมีของเน้ือจระเข้สดและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เน้ือจระเข้.  

อัณนภา สุขลิ้ม ปนัดดา วิศานิตย์. ระดับชาติ 25 มีนาคม 2563 ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 6. : 1504-1510. 

10 ผลของอุณหภูมิในการอบที่มีต่อคุณภาพเน้ือ
จระเข้แผ่นอบกรอบ.ใน 

อัณนภา สุขลิ้ม ปนัดดา วิศานิตย์. ระดับชาติ 25 มีนาคม 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่6. 

11 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังและเอนไซม์ย่อย
เยื่อใยในสูตรอาหารปลานิลต่อประสิทธิภาพการ
ย่อยได้และการเจริญเติบโต 

ศรีน้อย ชุ่มคำ ชาติ 2563 วรสารแก่นเกษตร 48 (2563) ฉบับที่ 3 

12 ผลของปุ๋ยชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของถั่วคาลวาลเคต.  

กรรณิกา อัมพุช ชาติ 9-10 กรกฏาคม 2563 ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.. 

13 สภาวะที่เหมาะสมในการบ่อกล้วยน้ำว้าเขียว
ด้วยใบพืช  
 
 

สมาพร เรืองสังข์ ชาติ 24 มีนาคม 2563 PSRU Journal of Science and 
Technology 5(2): 72-87 
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14 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์จากใบพืชที่มี
ฤทธ์ิยับยั้งเชื้อก่อโรคเหี่ยวของพริก.  

สมาพร เรืองสังข์ ชาติ พ.ค.-ส.ค.2563 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปี
ที่ 14 ฉบับที่ 2  

งานวิชาศึกษาท่ัวไป (ระดับชาติ 7 ผลงาน) 
1 ผลการจัดการกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตสื่อ

ของสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สำหรับนักศึกษาใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป 

อาจารย์กัตตกมล พิศแลงาม 
ผูช้่วยศาสตราจารย์พรศิริ นาค
วัชระ และ อาจารย์ ดร.โรจนันท์ 
ทรงอยู่ 

ระดับชาติ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศรีอยุธยา 
(181-187) 

2 การพัฒนาน้ำยาขจัดคราบเลือดจากผักโขมเพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือน: กรณีศึกษา หมู่ที่ 
1 และ 2 บ้านคลองบางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด ระดับชาติ วันที่ 24-26 กรกฎาคม 
พ.ศ.2562  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(236) 

3 การพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม: 
กรณีศึกษาบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ตำบลคู
บางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

อาจารย์วิณากร ที่รัก ระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หน้า 122-130 

4 แนวทางการพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
น้ำพริกปลาป่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก
คลองบางโพธ์ิ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

อาจารย์วิษชญะ ศิลาน้อย ระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หน้า 190-195 

5 แนวทางการส่งเสริมอาชีพชุมชน: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตำบลคูบางหลวง อำเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

อาจารย์รวิธร ฐานัสสกุล ระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 196-203 

6 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กรณีศึกษา ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตำบลคู
บางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 

อาจารย์ปรียาภา เมืองนก ระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หน้า 204-212 
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7 กลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านคลองบางโพธ์ิ  
ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

อาจารย์ภัทรเวช ธาราเวชรักษ์ ระดับชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หน้า 33-38 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ระดับนานาชาติ 4 ผลงาน) 

1 Impact of Training Facilities, Benefits 
and Compensation, and Performance 
Appraisal on the Employees’ 
Retention: A Mediating Effect of 
Employees’ Job Satisfaction 

Pisak Kalyanamitra, Sakapas 
Saengchai,  
Kittisak Jermsittiparsert 

ระดับนานาชาติ 11 มีนาคม 2563 Systematic Reviews in Pharmacy (Sys 
Rev Pharm.), (SRP) (Print ISSN: 0975-
8453, E-ISSN: 0976-2779)SRP. 2020; 
11(3): 166-175 

2 พลังแห่งสีน้ำเงิน ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ/
ทัศนศิลป์ 

ระดับนานาชาติ 5-9 กุมภาพันธ์ 2563 Andaman International Art Workshop 
And Exhibition 2020 

3 Symptom 1 อ.ปิยังกูร ตันวิเชียร/ทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ 30 ม.ค.-2 ก.พ. 63 15th International Art Festival and Art 
Workshop in Thailand 

4 The Infant อ.ชยันต์ พลอาสา/ทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ 30 ม.ค.-2 ก.พ. 63 15th International Art Festival and Art 
Workshop in Thailand 

5 Sacred Object Wonders 2  อ.ปิยังกูร /ทัศนศิลป์ ระดับนานาชาติ 12 มิ.ย.63 The 3rd ASEAN Graphic Arts 
Competition and Exhition-VIETNAM 
2020  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ระดับนานาชาติ 2 ผลงาน) 

1 The Application of water Footprint 
and six-sigma Method to reduce the 
water consumption in an 
organization.Scopus 

รศ.ดร.กรินทร์   
กาญทนานนท์ 

ระดับนานาชาติ September – 
October 2019 

International Journal of GEOMATE. 
Vol.17 Issue 61 & 62  

2 The Implementation of life cycle 
Analysis and six sigma method to 
achieve sustainable water 

รศ.ดร.กรินทร์   
กาญทนานนท์ 

ระดับนานาชาติ Vol 217, 2019 WIT Transactions on Ecology and 
the Environment, Vol 217, 2019 WIT 
Press  
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consumption in the agricultural 
sector 

WWW.witpress.com,  
ISSN 1743-3541 (on line) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (ระดับนานาชาติ 3 ผลงาน) 

1. Economic Feasibility Evaluation of 
Simultaneous Electricity Generation 
and Leachate Treatment with Single-
Chamber Microbial Fuel Cell. The 
2020 10th International Conference 
on Future Environment and Energy 
(ICFEE 2020),  

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี The 2020 10th 
International 
Conference on 
Future Environment 
and Energy (ICFEE 
2020),  
 

7-9 Jan 
2020, 

The 2020 10th International 
Conference on Future Environment 
and Energy (ICFEE 2020), Kyoto, Japan 

2 Co-digestion of Waste Glycerol and 
Glucose to Enhance Biogas Production 

ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี/
นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

นานาชาติ 12 November 2019 International Journal of Hydrogen 
Energy. Volume 44, No. 56: pp. 
29575-29584.  
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.201
9.03.144 

3 Impact of Ecological Factors on the 
Distribution of Vanilla siamensis 
(Orchidaceae: Vanilloideae) in Tropical 
Forest at Khao Soi Dao Wildlife 
Sanctuary, Chantaburi, Thailand 

ดร.ศศิธร ทาสิน/นวัตกรรมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

นานาชาติ  December 2019 The Thailand Natural History Museum 
Journal. Volume 13, No. 2): pp. 117-
134. ISSN 1686-770X. 

คณะครุศาสตร์ ระดับนานาชาติ 1 ผลงาน 

1 Quantifying the contributions of local 
emissions and regional transport to 
elemental carbon in Thailand 

Li Xing 
Guohui Li 
Siwatt pongpiachan 

ระดับนานาชาติ 24 February 2020 Environmental Pollution 262  
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Qiyuan Wang 
Yongming Han 
Junji Cao 
Danai Tipmanee 
Jittree Palakun 
Suparerk Aukkaravittayapun 
Vinisa Surapipith 
Saran Poshyachinda 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับนานาชาติ 13 ผลงาน) 

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

อ.ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่านสวัสดิ์  ระดับนานาชาติ October – 
December 2019. 

Science and Technology Naresuan 
University Journal. Volume 27, No.4, 

2 Modified proximal point algorithms 
involving convex combination 
technique for solving minimization 
problems with convergence analysis 

อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ระดับนานาชาติ online:03 Sep 2019. Optimization. A Journal of 
Mathematical Programming and 
Operations Research. Published 

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

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

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

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

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

Thai journal of Mathematics 
Vol.18,No.1, Page 1-13 Vol 18, No 1 
(2020) 
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5 A three-step approximation method of 
Fixed points for Presic nonexpansive 
mappings in CAT(10) 

อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 11 – 14 
กันยายน 2562 ณ 
โรงแรมเดอะไทด์ บาง
แสน 

The 2nd International Workshop 
Applied Nonlinear Analysis (IWANA 
2019)  

6 การจำแนกพันธ์ุและการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้สกุล
หวายหมู่แคลิสตาด้วยเครื่องหมายสก๊อต 

รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ระดับนานาชาติ Thailand Vol.8 No.5 
September - 
October 2019 

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

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

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล และ
คณะ 
 
  

ระดับนานาชาติ Atmosphere 
2020,11,271;doi:339
0/ Atmos11030271 

Atmosphere 2020,11,271;doi:3390/ 
Atmos11030271 

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

ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล และ
คณะ 
 

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

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

อ.จุฑาวรรณ นวลจันทร์คงและ
คณะ 

ระดับนานาชาติ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

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

10 The comparison of sensory 
perception, sweetness level and 
purchasing decision between selected 
stevia containing and regular beverage 

อ.ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์ และ
คณะ 

ระดับนานาชาติ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

The 10th International Conference 
on Nutrition and Physical Activity on 
Aging, Obesity and Cancer (NAPA 
2019): "Promoting Health and 
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products in Thailand market Wellbeing Thru Life Style Changing" 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา, จังหวัดชลบุรี 
 

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

อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ และคณะ ระดับนานาชาติ วันที่ 18 - 21 
ธันวาคม 2562 
 

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

12 การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชุมชนนวนครวิลล่า-แฟลต จังหวัด
ปทุมธานี 

อ.ปัณณ์รัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 
และคณะ 

ระดับนานาชาติ 20–21 ก.พ.63 การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนา
ชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 
1ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 

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

อ.สุรินทร์ อุ่นแสน ระดับนานาชาติ 19 ธ.ค.62 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ม.ศรีประทุม ครั้งที่ 14  

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ระดับนานาชาติ 4 ผลงาน) 
1 Effect of supplementing magnesium 

picolinate in drinking water on growth 
performance, meat quality and cecal 
E. coli of broiler reared under tropical 
conditions.  

Siriporn Namted Choawit 
Rakangthong. 

นานาชาติ December 2019 ใน Thai Journal of Veterinary 
Medicine (ISI/SCOPUS Q3). 

2 Effects of trace mineral concentration 
on growth performance and immune 
response of white shrimp.  

ศรีน้อย ชุ่มคำ นานาชาติ 27 March 2020 11th internal Academic Conference 
“Global Goals, Local Bank and 
Moving Forward2020” 
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3 Effects of zinc-L-selenomethionone 
and chromium-L-methionine on 
growth performances, blood glucose 
and digestive tract pH in Nile Tikapia.  

ศรีน้อย ชุ่มคำ นานาชาติ 27 March 2020 11th internal Academic Conference 
“Global Goals, Local Bank and 
Moving Forward2020” 

4 Effects of Fibrolytic Enzymes to 
improving the Nutritive Quality of 
Local Raw Materials for Aquafeed 

ศรีน้อย ชุ่มคำ นานาชาติ May 2020 International Journal of Aquatic 
Science. 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ระดับนานาชาติ 4 ผลงาน) 
1 Knowledge and satisfaction about the 

use of health care services under the 
social security scheme among 
employees in a company, Pathum 
Thani Province 
 

Nadchar Yanti, Thassaporn 
Chusak, Apichai 
Khuneepong, Supriya Lamai, 
Yaowaluk Ruensod, Areefah 
Chete 

ระดับ นานาชาติ 16th February 2020 7 th National and International 
Conference on 
“Economic and Social Sustainability 
through 
Knowledge-based and Innovation 
anagement” 
Held by Pathumthani University and 
Academic 
Cooperation Network at Pathumthani 
University, 16-22 

2 Factors Associated with Health Foods 
Consumption Behavior 
among Personnels of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 
under the Royal Patronage, 
Pathumthani Province, Thailand 

Fuangfah 
Rattanakanahutanon, 
Jeiranai Pathomrojsakul, 
Sasiwimol Chanmalee, Sirilak 
Phommachat, Laddawan 
Kongplee  

ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย 7 th National and International 
Conference on 
“Economic and Social Sustainability 
through 
Knowledge-based and Innovation 
anagement” 
Held by Pathumthani University and 
Academic 

274



ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

Cooperation Network at Pathumthani 
University, 16-22 

3 The Effect of Knowledge, Attitude, and 
Practice program on Primary 
Dysmenorrhea in Faculty of Public 
Health Students, 
Valaya Alongkorn Rajabhat University 

Sutthida Kaewmoongkun, 
Phannathat 
Thanthanapanyakorn, Aree 
sanguanchue , 
Nirobon Ma-oon, Rattikarn 
Yingpimai, Phittaya 
Klinmalee , Hathairat 
Wongsin 

ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย 7 th National and International 
Conference on 
“Economic and Social Sustainability 
through 
Knowledge-based and Innovation 
anagement” 
Held by Pathumthani University and 
Academic 
Cooperation Network at Pathumthani 
University, 16-22 

4 Fast Food Consumption Behaviors 
Among 
Undergraduate Students In Pathum 
Thani Province 

Juntarat Jaricksakulchai, 
Rattanaporn Arsa, Rattapol 
Sillaparassamee, 
Kwankamon Pho-ampai, 
Hirunrat Namthip, Pajera 
Wateed 

ระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย 7 th National and International 
Conference on 
“Economic and Social Sustainability 
through 
Knowledge-based and Innovation 
anagement” 
Held by Pathumthani University and 
Academic 
Cooperation Network at Pathumthani 
University, 16-22 
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ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน/ช่ือหลักสูตร เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป เผยแพร่ท่ีสถานท่ี/วารสาร หน้าท่ี 

งานวิชาศึกษาท่ัวไป (ระดับนานาชาติ 1 ผลงาน) 

1 การพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบของนักศึกษา โดยวิธีโครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) ในสาขา
วิทยาศาสตร์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป 

อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด ระดับนานาชาติ วันที่ 12-13 ธันวาคม 
พ.ศ.2562  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (472-473) 
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เอกสารแนบ 2.4 จำนวนบทความของอาจารย์ประจำ ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI SJR และScopus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
 
ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 

/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCI  19 ผลงาน) 
1. TCI จำนวน ....17........ บทความ 
2. ISI จำนวน ............ บทความ 
3. SJR จำนวน ............ บทความ 
4. Scopus จำนวน ....2..... บทความ 
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายกสิกร
รมธรรมชาติ. วารสาร มจร พุทธ
ปัญญาปริทรรศน์, 32), 237-250. 

รัชนีวรรณ จีนธรรม
,ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 
และ อรวรรณ ภัสสรศิ
ริ. 2560).  

TCI2  2561 วารสาร มจร 
พุทธปัญญา
ปริทรรศน์, 32), 
237-250. 

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

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

Weerawat 
Ounsanaeha1; Pimj
ai 
Kraisin2; Thunwade
e 
Tachapattaworaku
l Suksaroj3; Chaisri 
Suksaroj4; Cheeraw
it Rattanapan3 

scopus 2017 Environment 
Asia 

1 Data on the level of haloacetic acids in indoor 
swimming pools of Iran: A case study of Tehran 
Dehghani, M.H., Farhang, M., Zarei, A. วารสาร Data in 
Brief 19, pp. 326-330 ปี 2018 
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https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMND/issue/view/11080
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Weerawat+Ounsanaeha
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Weerawat+Ounsanaeha
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_1
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pimjai+Kraisin
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pimjai+Kraisin
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pimjai+Kraisin
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_2
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Thunwadee+Tachapattaworakul+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_3
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Chaisri+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Chaisri+Suksaroj
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_4
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Cheerawit+Rattanapan
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Cheerawit+Rattanapan
https://www.ingentaconnect.com/content/doaj/19061714/2017/00000010/00000002/art00018;jsessionid=2jqtxanuiv6tg.x-ic-live-03#aff_3


ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

3 Biogas production by co-
digestion of canteen food 
waste and domestic 
wastewater under organic 
loading rate and temperature 
optimization 

Cheerawit 
Rattanapan 1,*,La
lita 
Sinchai 1,Thunwa
dee 
Tachapattaworak
ul 
Suksaroj 1,Duang
porn 
Kantachote 2 an
dWeerawat 
Ounsaneha 3 
 

scopus 2019 Environments 
2019, 6(2), 
16; https://doi.
org/10.3390/en
vironments602
0016 

1 Effect of Temperature Variation on Codigestion of 
Animal Waste and Agricultural Residue for Biogas 
Production Franqueto, R., da Silva, J.D., Konig, M. 
วารสาร Bioenergy Research ปี 2019 

4 การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจของกระบวนการผลิตเส้น
ยางยืดด้วยเทคโนโลยีสะอาด 

วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา,วี
ระวิทย์  รัตนพันธ์, 
ธัญวด ีสุขสาโรจน์ 

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

1 จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์,ธราธร พชรฐิติกุล (2017), แนวคิดการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในประเทศไทย, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 
Volume 13, Issue 3, pp. 120-131 

5 อาหารปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

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

1 พิกุล ภูมิโคกรักษ,พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา,พิกุล ภูมิโคกรักษ, Vol.20 Special Issue 
(Septemper-October) 2018-JHSSRRU 
(file:///D:/Downloads/152386-Article%20Text-
411600-1-10-20181028.pdf) 
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https://sciprofiles.com/profile/539979
https://sciprofiles.com/profile/539979
https://sciprofiles.com/profile/author/NzAxdGFidTFkOW9FT0xxaUthR2JnbzVMUzlGb25tam9uK0NLdDVWVVJoUT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/NzAxdGFidTFkOW9FT0xxaUthR2JnbzVMUzlGb25tam9uK0NLdDVWVVJoUT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/NzAxdGFidTFkOW9FT0xxaUthR2JnbzVMUzlGb25tam9uK0NLdDVWVVJoUT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/eGptTUNPeXNQT1ptbzJsUzlZUG8reVVoWGRLcXFIOFJoNlZkL3Q4MWJpND0=
https://sciprofiles.com/profile/author/TXJCTWZJcHRpNjZWak4yUWsxTnhWMy9oQ1RvSjE3U2RGZXp5cWVJNjNSRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/TXJCTWZJcHRpNjZWak4yUWsxTnhWMy9oQ1RvSjE3U2RGZXp5cWVJNjNSRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/TXJCTWZJcHRpNjZWak4yUWsxTnhWMy9oQ1RvSjE3U2RGZXp5cWVJNjNSRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/bFhEM3ZQSXpEMUJwcTBIRmlUOExGYVp5c0psMk9kMStlQUZzRDRuK01lRT0=
https://sciprofiles.com/profile/author/bFhEM3ZQSXpEMUJwcTBIRmlUOExGYVp5c0psMk9kMStlQUZzRDRuK01lRT0=
https://doi.org/10.3390/environments6020016
https://doi.org/10.3390/environments6020016
https://doi.org/10.3390/environments6020016
https://doi.org/10.3390/environments6020016


ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

6 รูปแบบการกำจัด ขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

ธีระพงษ์ จองหยิน นิ
สา พักตร์วิไล วี
ระวัฒน์ อุ่นเสน่หา 
และอนัญญา โพธ์ิ
ประดิษฐ์. (2561). 

tci 2562 วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1 อิทธิพลของจำนวนนักท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ ของอากาศในอาคารโบราณสถาน ,
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 
เมษายน พ.ศ. 2562)( file:///D:/Downloads/184209-
Article%20Text-595786-1-10-20190623.pdf) 
 

7 การศึกษาความหลากหลายของ
พรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยใช้ กระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านดงบัง  
ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี. วารสารวิจัยสวิทยาการ
ไทย. 10(3), 1-8. 

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี, 
จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์ เวท 
และสุนทรี จีนธรรม. 
(2558) 

tci 2562 วารสารวิจัย
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี 

1 กัญญารัตน์ เป็งงงำเมือง*, ธีรนาฎ จันสุตะ*, โสมรัศมี แสง
เดช*, พรกรัณย์ สมขาว* ,การสำรวจการใช้สมุนไพรในชุมชน 
ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีวารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีปีที่ 8 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
(file:///D:/Downloads/240321-Article%20Text-
824350-1-10-20200306.pdf) 

8 “ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและ
สารประกอบฟีนอลิกของเมล็ดและ
เน้ือมะม่วงไม่รู้โห่,” วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, ปีที่ 13, ฉ. 2, น. 55, 
2561. 

ณพัฐอร บัวฉุน tci 2563 JPAGS Journal 
of Physics & 
General 
Science 

1 ฮารีส มามะ นูรฮาพีซา อาตาลาฮา และปิยศิริ สุนทรนนท์ สิน
ไชย* การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในมะม่วงหาวมะนาวโห่ 
วารสารฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 15 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 
มกราคม - ธันวาคม 2563 (file:///D:/Downloads/34-
Article%20Text-209-6-10-20200104.pdf) 

9 สภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. วารสาร
วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ใน 
พระบรมราชูปถัมภ์. 11(2), 97-109. 

ณพัฐอร บัวฉุน และ
คณะ. (2559). 

tci 2019 วารสาร
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
บูรพา 

1 ธนศักด์ิ เจริญธรรม สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ โกวัฒน์ เทศ
บุตร,การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ
นักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา,วารสารศึกษาศาสตร์ 
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ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

มหาวิทยาลัยบูรพาปีท่ี 30 ฉบับท่ี 3 (2019) 

(https://so02.tci-
thaijo.org/index.php/edubuu/article/view/244289
) 

10 สภาพการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. 11(2): 97-109 

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

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

1 พินธุดิฐ กลิ่นขจร1 นฤมล ยุตาคม2 และธีระศักดิ์ วีระภาส
พงษ์3, ความเข้าใจและการปฏิบัติการสอนตามแนวคิด
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ของครูฟิสิกส์ในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร,
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561(file:///D:/Downloads/137146-Article%20Text-
363606-1-10-20180730.pdf) 

11 สภาพการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระ บรมราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
11(2), 97-110. 

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

tci 2019 วารสารศึกษา
ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอน  
แก่น 

1 สังวรณ์ งัดกระโทก1 และ อนุสรณ์เกิดศรี2, การประเมิน
วินิจฉัยการร์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ด้วยโมเดล G-DINA, JOURNAL OF EDUCATION KHON 
KAEN UNIVERSITY 41.4 (2019): 37-53. 
(file:///D:/Downloads/161642-
Original%20Manuscript-447570-1-10-20181221.pdf) 

12 การพัฒนาโลชั่นจากสารสกัดหยาบ
ชะเอมไทย ที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ, 
ว.วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 10(2): 97-106 

ณพัฐอร บัวฉุน และปิ
ยะพัฒน์ สุนทร
ศาสตร์, 2558, 

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

 กัญตนา หลอดทองหลาง, เบญญา มะโนชัย* และปริยานุช จุล
กะการให้แสงเสริมจากหลอด LED แก่กระชายดำที่ปลูกใน
โรงเรือน, Thai Journal of Science and Technology ป ีที่ 
9 • ฉบับที ่1 • มกราคม - กุมภาพันธ์2563 
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ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

มกราคม - 
กุมภาพันธ์2563 

(file:///D:/Downloads/229806-Article%20Text-
770485-1-10-20191216.pdf) 

13 สภาพการจัดการเรียนการสอนสอน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมป์, 11(2), 97-09. 

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

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

1 วิทยา สัตย์จิตร1,ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบซิปปา
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ และ
ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายเกาะกลางคลองยาง 
จังหวัดกระบี่,วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 
20 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 
(file:///D:/Downloads/225430-Article%20Text-
843001-2-10-20200626.pdf) 

14 ผลของสารสกัดดาวเรือง (Tagetes 
erecta L.) ในควบคุมหนอนผีเสื้อกิน
ใบมะนาว Papilio demoleus 
Linnaeus (Lepidoptera: 
Papilionidae). วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 12(2), 1-10. 

ณฐพงศ์ เมธินธ
รังสรรค์ และดวง
เดือน วัฏฏานุรักษ์ 
(2560). 

TCI 2019 วารสาร
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มรย. 

1 นุชนาฎ บุญชูและคณะ,การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและ
ดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวัน
ผลไม้ในสวนมะม่วง,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน (https://li01.tci-
thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/197812) 

15 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บแอป
พลิเคชัน. วารสารวิชาการการ 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม, 5(1), 145-154. 

ดาวรถา วีระพันธ์. 
(2561). 

TCI 2563 วารสารวิชาการ
นวัตกรรมการ
จัดการเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 

1 กิติพงษ์ จันทร์ถาวร1* และ ชุติญาภัค วาฤทธ์ิ2,การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรหัสคิวอาร์เพื่อจัดทำทะเบียนพรรณไม้ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน,วารสารวิชาการนวัตกรรมการ
จัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,ปีที่ 7 
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เดือน มิถุนายน ปี2563 
(file:///D:/Downloads/206894-Article%20Text-
831810-1-10-20200629.pdf) 
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ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

16 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
แอปพลิเคชั่น. วารสารวิชาการการ 
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม, 5(1), 145-154 

ดาวรถา วีระพันธ์. 
(2561). 

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

 จารี ทองคำ1* , ธีรยุทธ คูณสุข1 , สุวรรณ บัวพันธ์2 และธวัช
ชัย ชมศิริ1,การพัฒนาระบบประเมินพัฒนาการนักเรียนพิเศษ,
วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 
(file:///D:/Downloads/118441-Article%20Text-
535384-1-10-20190423.pdf) 

17 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้การ์ตูน
มัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่องอยู่อย่าง
พอเพียง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, 
วารสารวไลยอลงกรณ์ (มนุษยศาสตร์
และ สังคมศาสตร์), 7(3): 61-72 

ดาวรถา วีระพันธ์ 
และ ณัฐวดี อนุพงศ์. 
(2560). 

TCI 2562 วารสาร 
“ศึกษาศาสตร์ 
มมร” คณะ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราช
วิทยาลัย 

1 มนัสนิต ใจดี, ปนิศรา สิงหาทอ,การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจินดาราม โดยใช้บทเรียน
การ์ตูนมัลติมีเดีย ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโต๊ะ
กลม,วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม -ธันวาคม 2562(file:///D:/Downloads/374-13-
1350-1-10-20200115.pdf) 

18 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้การ์ตูน
มัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง อยู่อย่าง
พอเพียง ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์. 
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. 7(3): 
62-72. 

ดาวรถา วีระพันธ์ 
และณัฐวดี อนุพงศ์. 
(2560). 

TCI 2561 วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ 
(มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) 
ปีที่8 ฉบับที่2 
พฤษภาคม-
สิงหาคม 2561 
 

1 ชุมพล จันทร์ฉลอง,การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง 
รักษ์ผืนป่า ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์,วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่8 ฉบับ
ที่2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561 
(file:///D:/Downloads/147872-Article%20Text-
395591-1-10-20180927.pdf) 
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ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

19 ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาไทยสาหรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

ณัฏฐิรา ศุขไพบูลย์
และดาวรถา วีระพันธ์
(2559) 

TCI 2563 วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ 

1 ดำรงค์ฤทธ์ิ จันทรา,การประยุกต์ใช้โปรแกรม Apsheet 
พัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในการสอนพลศึกษา เรื่อง
สัญลักษณ์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ของนักศึกษาชั้นปีที่4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563 
(file:///D:/Downloads/241947-Article%20Text-
833185-1-10-20200429.pdf) 

10 สภาพการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ
ชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. 11(2): 97-109 

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

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

1 พินธุดิฐ กลิ่นขจร1 นฤมล ยุตาคม2 และธีระศักดิ์ วีระภาส
พงษ์3, ความเข้าใจและการปฏิบัติการสอนตามแนวคิด
การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ของครูฟิสิกส์ในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร,
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 
2561(file:///D:/Downloads/137146-Article%20Text-
363606-1-10-20180730.pdf) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (  รวม 9 ผลงาน)   
1. TCI จำนวน ....5........ บทความ 
2. ISI จำนวน ....1........ บทความ 
3. SJR จำนวน ......3...... บทความ 
4. Scopus จำนวน ......1...... บทความ 
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
วิทูลย์ แก้วสุวรรณ, 
เกษมชาติ นเรศเสนีย์ 
และบุญเรือง ศรีเหรัญ 

TCI  2558 วารสารวิจัยและ
พัฒนาวไลย
อลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

1 สุภาณี อินทน์จันทน์. (2562). คลินิกบัญชีประยุกต์ตามปรัชญา
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและ
เครือข่ายตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. 
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. ปีที่ 
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สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 
10 ฉบับที่ 3 
(ตุลาคม-ธันวาคม 
2558). หน้า 
285-294 

6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): หน้า 66-74. (TCI) 

2 ภาวะผู้นำการปฏิรูปความผูกพันต่อ
องค์การและพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงาน
ในธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ: การ
วิเคราะห์เส้นทาง. 

ศรัณย์รัชต์ สมรรคเสวี 
และ 
เกษมชาติ นเรศเสนีย์. 

TCI  2559 วารสารสมาคม
นักวิจัย สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์. ปีที่ 
21 เล่มที่ 3 
(กันยายน-
ธันวาคม 2559): 
หน้า 100-110.  

1 วัชรี คงทรัพย์ และพิพัฒน์ นนทนาธรณ์. (2562). อิทธิพลของ
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาสำนักงานใหญ่. 
วารสารสมาคมนักวิจัย. ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 
2562): หน้า 104-120.(TCI)  

3 การจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ อมรรักษ์ สวนชูผล. TCI 2561 วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลง
กรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์.หน้า 
146-152. 

1 สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ และอมรรักษ์ สวนชูผล. (2562). การศึกษา
สภาพการดำเนินธุรกิจบริการผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี. 
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ. ปีที่ 8 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562): หน้า 142-153. (TCI) 

4 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลบ้านด่าน 
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ   TCI  2562 วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

1 พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ. (2562). การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรม 5 ชาติพันธ์ุในอำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
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มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา. ปีที่ 
13 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-
มิถุนายน 2562): 
หน้า 1-31. 

บรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 14 
ฉบับที่ 3 (กันยายน –ธันวาคม 2562): หน้า 196-203. (TCI)  

5 การศึกษาความหลากหลายของ
พรรณพืชสมุนไพรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านดงบัง ตำดงขี้เหล็ก 
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี.  

ปัณณ์รภัส ถกลภักดี, 
จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท 
และสุนทรี จีนธรรม. 

TCI  2558 วารสารวิจัยสห
วิทยาการไทย. ปี
ที่ 10 ฉบับที่ 3 
(พฤศจิกายน-
ธันวาคม 2558): 
หน้า 1-8. 

1 กัญญารัตน์ เป็งงาเมือง, ธีรนาฎ จันสุตะ, โสมรัศมี แสงเดช, พร
กรัณย์ สมขาว. (2562). การสำรวจการใช้สมุนไพรในชุมชน 
ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัย
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 8 
ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562): หน้า 150-165. (TCI) 

6 Protected area co-
management and land use 
conflicts adjacent to Phu Kao – 
Phu Phan Kham National Park, 
Thailand. 

Issara Phromma, 
Adcharaporn 
Pagdee, Ananya 
Popradit, Atsushi 
Ishida, & Somkid 
Uttaranakorn.  

SJR 2019 Journal of 
Sustainable 
Forestry 
pp.486-507. 

1 Islam Kamrul, Kumar Nath Tapan, Jashimuddin 
Mohammed, & Md. Farhaur Rahman. (2019). Forest 
dependency, co-management and improvement of 
peoples’ livelihood capital: Evidence from Chunati 
Wildlife Sanctuary, Bangladesh. Environmental 
Development. Vol. 32, December 2019, 100456. (SJR) 

7 Phylogenetic Diversity and 
Single-Cell Genome Analysis of 
“Melainabacteria”, a Non-
Photosynthetic Cyanobacterial 
Group, in the Termite Gut. 

Utami YD, H 
Kuwahara, T 
Murakami, T 
Morikawa, K 
Sugaya, K Kihara, 
M Yuki, N Lo, P 

ISI 2018 (2561) Microbes and 
Environments 

2 1. Jing Lü, Wei Guo, Shimin Chen, Mujuan Guo and 
Huipeng Pan. (2019). Host plants influence the 
composition of the gut bacteria in Henosepilachna 
vigintioctopunctata. 18 Oct 2019, PLOS ONE, 14(10): 
e0224213. 
https://doi.org/101371/journal.pone.0224213. (ISI) 
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Deevong, S Hasin, 
W Boonriam, T 
Inoue, A Yamada, 
M Ohkuma and Y 
Hongoh. 

 
2. Thomas C.S. and E.E.Y. Chao. Multidomain 
ribosomal protein trees and the planctobacterial 
origin of neomura (eukaryotes, archaebacteria). 3 
Jan, 2020. PROTOPLASMA,  
https://doi.org/10.1007/s00709-019-01442-7.  (ISI) 

8 Financial Cost and Benefit 
Analysis of Pak-wan Pa 
(Melientha sauvis Pierre) 
Farming in Ban Mo District, 
Saraburi Province, Thailand. 

Pongpat Julapak, 
Panya Mankeb, 
Thamrong 
Mekhora, 
Suneeporn 
Suwanmaneepong 
and Prapaporn 
Chulilung. 

SCOPUS 2016 International 
Journal of 
Agricultural 
Technology. 
Vol. 12 (7.2): 
pp.1845-1856 
(http://www.ija
t-aatsea.com 
ISSN 1686-
9141) 

2 
 

1. Kannika Thongkhao, Chayapol Tungphatthong, 
Thatree Phadungcharoen, and Suchada Sukrong. 
(2020). The use of plant DNA barcoding coupled 
with HRM analysis to differentiate edible vegetables 
from poisonous plants for food safety. Food 
Control. Vol. 109, (March 2020): pp. 106896.  
https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2019.106896 
(SCOPUS)  
 

2. Wuthiwong Wimolsakcharoen, Pongchai  
Dumrongrojwatthana, and Guy Trébuil. Production of 
non-timber forest products (NTFPs) and diversity of 
harvesters’ practices and decision-making processes 
in northern Thailand community forests. Bois et 
Forêts des Tropiques. Vol.343, no. 1 (janvier 2020): 
pp. 39-52. (SJR) 

9 Impact of acetic acid in 
methane production from 
glycerol/acetic acid co-

Saowaluck 
Haosagulab, 
Nunthaphan 

SJR 2019 International 
Journal of 
Hydrogen 

1 Siti Aqilah Nadhirah, Md. Rahima Ching, Shya Leea 
Faisal, Abnisab Mohamed Kheireddine, Arouacd Wan 
Ashri, Wan Dauda Patrick, and Cognete Yolande 
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fermentation Vikromvarasiric, 
Vanatpornratt 
Sawasdee, and 
Nipon Pisutpaisal. 

Energy. Vol. 44, 
issue 56 (12 
November 
2019): pp. 
29568-29574. 
https://doi.org/
10.1016/j.ijhyd
ene.2019.03.20
4 

Pérèse. (2020). A review of recent developments on 
kinetics parameters for glycerol electrochemical 
conversion – A by-product of biodiesel. Science of 
the Total Environment. Vol. 705, no. 25 (February 
2020): pp. 135137. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135137 (SJR) 

10 Simultaneous Pollution 
Treatment and Electricity 
Generation of Tannery 
Wastewater in Air-cathode 
Single Chamber MFC. 

Vanatpornratt 
Sawasdee and 
Nipon Pisutpaisal 

SJR 2016 International 
Journal of 
Hydrogen 
Energy. Vol. 41 
(2016): pp. 
15632-15637. 
DOI 
10.1016/j.ijhyd
ene.2016.04.17
9 
 
 
 
 
 
 

1 Arezoo Mahmoudi, Seyyed Alireza Mousavi, and 
Parastoo Darvishi. (2020). Effect of ammonium and 
COD concentrations on the performance of fixed-bed 
air-cathode microbial fuel cells treating reject water. 
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 45, 
issue 7 (February 2020): pp. 4887-4896. 
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.12.081 (SJR) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  ( รวม 11 บทความ) 
1. TCI จำนวน .....7....... บทความ 
2. ISI จำนวน ............ บทความ 
3. SJR จำนวน ............ บทความ 
4. Scopus จำนวน .....4....... บทความ 

1. Effect of gamma irradiation and salt 
stress on survival rate and growth of 
Hom Thong banana 

Pimpan Pimonrat and 
Chansy Yi   

Scopus 
 
 

2560 International 
Journal of 
Agricultural 
Technology 
หน้า 2387- 2391 

      1  

2. ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพระหว่างอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายของะนาคารกลาง
สหรัฐอเมริการกับราคาทองคำ 

รังสรรค์  ลีเบ้ียว TCI 2560 วรสาร 
วไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ 
หน้า 141-156 

       1  

3 ศักยภาพการใช้ชานอ้อยเป็นอาหารสัตว์
เคี้ยวเอ้ือง 

ปณัท สุขสร้อย TCI 
 

2559 วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า 

      1  

4 การใช้ไคโดซานต่อสมรรถภาพการเจริญ 
เติบโตของสุกร 

ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว 
ปณัท สุขสร้อย 

TCI 
 

2560 วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า 

      1  

5 รายงานใหม่ของแมลงวันทอง Bactrocera 
sp. nr. tau ศัตรูของเมล็ดฟักข้าว 
Momordica cochinchinensis  
ในประเทศไทย 

อ.ดร.เจนจิรา นามี TCI 
 

2561 วารสารเกษตรพระ
จอมเกล้า 

      1  

6 Morphological and Biological Studies 
on the Dark-bordered 
Hawk Moth, Psilogramma increta  
(Walker) (Lepidoptera: 
Sphingidae) 

อ.ดร.เจนจิรา นามี Scopus 
 
 

2560 International 
Journal of 
Agricultural 
Technology 

      1  

7 Attraction of Flowering Plants to อ.ดร.เจนจิรา นามี Scopus 2560 International       1  

288



ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
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Fruit Fly Males  
 

Journal of 
Agricultural 
Technology 

8 Bactrocera (Bactrocera) Tuberculata 
(Bezzi) Reported as A Pest 
Attacking Fruit of Tummy-Wood, 
(Careya Sphaerica) in 
Thailand 

อ.ดร.เจนจิรา นามี Scopus 
 
 

2560 International 
Journal of 
Agricultural 
Technology 

      1  

9 การถอดบทเรียนการพัฒนาารพัฒนาทุน
มนุษย์ของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตาม
โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข จังหวัด
สระแก้ว 

ฉัตรเกษม ดาศรี,พรรณ ี
พิมโพธิ์, ขจรศักดิ์ เอ่ียม
นอก และนิติราภรณ์ ศรี
กันต์ 
 

 TCI 
 
 

2563 วารสารมหาจุฬา
วิชาการ. 7(1), 232-
246 

      1  

10 การถอดบทเรียนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนตามโครงการสระแก้วเมืองแห่ง
ความสุข จังหวัดสระแก้ว 

รังสรรค์ สุคำภา, ฉตัร
เกษม ดาศรี, คณติ เรือง
ขจร และรังสรรค์ ลีเบ้ียว. 

TCI 
 

2561 วารสารเอเชีย
ตะวันออกและ
อาเซียนศึกษา, 
18(2), 34-68 

      1  

11 ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในเขตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว.  
 

วุฒิวัฒน ์อนันต์พุฒิเมฆ
,ฉัตรเกษม ดาศร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

TCI 
 

2561 ตะวันออกและ
อาเซียนศึกษา, 
18(2), 228-238 

      1  
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ (รวม  1 ผลงาน) 
1. TCI จำนวน ............ บทความ 
2. ISI จำนวน ............ บทความ 
3. SJR จำนวน ............ บทความ 
4. Scopus จำนวน ....1........ บทความ 
1 The impact of non-genetic and 

genetic factors on a stable 
warfarin dose in Thai patients. 

Nitsupa 
Wattanachai, 
Sutthida 
Kaewmoongkun, 
Burabha 
Pussadhamma,  
Pattarapong 
Makarawate, 
Chaiyasith 
Wongvipaporn, 
Songsak 
Kiatchoosakun,  
Suda 
Vannaprasaht, 
Wichittra 
Tassaneeyakul 

Scopus 2017 Eur. J. Clin. 
Pharmacol., 73 
(2017), pp. 
973-980 

2 
(อ้างอิง 1 ต.ค.
62-30 ก.ย. 63 
= 2 ครั้ง) 

1. Genetic risk assessment towards warfarin 
application: Saudi Arabia study with a potential to 
predict and prevent side effects. Fahad I.Al-Saikhan. 
Journal of Biological Sciences, Volume 27, Issue 1, 
January 2020, Pages 456-459 
2. Effect of CYP2C9 and VKORC1 genetic 
polymorphisms on warfarin dose requirement in 
Central China Han populations 
ZJL Li, X Liu. Tropical Journal of Pharmaceutical 
Research, Vol 17 No 11. November, 2018, Pages  
2269-2274 
3. Height, VKORC1 1173, and CYP2C9 Genotypes 
Determine Warfarin Dose for Pediatric Patients with 
Kawasaki Disease in Southwest China 
D Yang, H Kuang, Y Zhou, C Cai, T Lu - Pediatric 
cardiology, ฮVol 40, 2019, Pages 29-37 
4. Pharmacogenetic relevant polymorphisms of 
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, and CYP3A5 in 
Bhutanese population. 
PW Dorji, S Wangchuk, K Boonprasert, M Tarasuk, K 

290



ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
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อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

Na-Bangchang. Drug Metabolism and Personalized 
Therapy. Volume 34: Issue 4, 2019 (Published 
online: 31 Jan 2020) 
5. The Impact of CYP2C9 and VKORC1 
Polymorphism In Patient's Response to Warfarin and 
Acenocoumarol 
MM Jallul, AM Dugani, EO Elgdhafi, A M Bashein. 
Journal of Medical Biomedicaland Applied Sciences, 
Vol 7 No 7, 18 July 2019, Pages 260–266 
6. Progress on Influencing Factors and Prediction 
Models of Warfarin Dose in Children. Yuan Qianqian, 
Du Wenwen. Journal of Pediatric Pharmacy ,Vol. 24 
No. 12, 2018, Pages 60-63 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (TCI  1 ผลงาน) 
1. TCI จำนวน ....1........ บทความ 
2. ISI จำนวน ............ บทความ 
3. SJR จำนวน ............ บทความ 
4. Scopus จำนวน ............ บทความ 
1 มหาวิทยาลัยไทยในยุคทุนนิยมโลกา

ภิวัตน์: จุดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
มหาวิทยาลัยไทยบนความท้าทาย.
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 1 
(2),17-27. 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์  ตติ
ยะลาภะ 

TCI 2561 วารสาร
สังคมศาสตร์วิจัย 
JOURNAL FOR 
SOCIAL 
SCIENCES 
RESEARCH 

1 นิภาพรรณ เจนสันติกุล  (July-December 2019) 
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ท่ี ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ ฐานข้อมูล TCI 
/ ISI / SJR 
/Scopus 

ปี พ.ศ. 
(2558-
2562) 

ชื่อวารสาร 
หน้าท่ี 

จำนวนครั้ง
อ้างอิง 

อ้างอิงโดยและ 
 ว/ด/ป อ้างอิง(1 ต.ค.62-30 ก.ย. 63) 

หน้าที่ 362  
Vol.9 No. 2 
July-December 
2019 
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เอกสารแนบ 2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถ
นำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 20 ผลงาน  
 

ลำดับ 
นวัตกรรมหรือผลงาน

บริการวิชาการ 
ผลงาน สถานท่ี 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา 
การนำไปไปใช้ประโยชน ์

คณะวิทยาลัยการจัดการ (2 ผลงาน) 
1 ผลงานบริการวิชาการ โครงการยกระดับ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถ่ิน จ.
ปทุมธานี 

ตำบลบงึชำอ้อ อำเภอหนอง
เสือ จงัหวัดปทุมธานี 

ใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม  

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส 1 และ 2  สำรวจฐานข้อมลูชุมชน 
ไตรมาส 3 การทำแผนประกอบการกลุ่มอาชีพ (กลุม่
อาชีพไข่เค็ม) เพื่อพฒันาเศรษฐกจิชุมชน เพิม่รายได้แก่
กลุม่อาชีพเป้าหมายโดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหเ้ป็น
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีมลูค่าสงูข้ึน 
ไตรมาส 4 ลงพื้นที่เพือ่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำขนม
เปี๊ยะไส้ไข่เค็ม (สาธิต ลงมือปฏิบัติจริง พร้อมทดลอง
จำหน่าย) ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก เตมิศักยภาพการขายสินค้า
ชุมชนผ่านสื่อโซเชียล ติดตามผลการทดลองจำหน่าย
สินค้าภายหลงัการปรบัปรุงตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 
สามารถนำความรูท้ี่ได้จากการอบรมและประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ ไข่เค็ม และขนมเปีย๊ะ
ไส้ไข่เค็ม 
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ลำดับ 
นวัตกรรมหรือผลงาน

บริการวิชาการ 
ผลงาน สถานท่ี 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา 
การนำไปไปใช้ประโยชน ์

2 ผลงานบริการวิชาการ โครงการยกระดับ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนและท้องถ่ิน จ.
สระแก้ว 

ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

ใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม  

ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส 1 และ 2   
สำรวจฐานข้อมูลชุมชน 
ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส 3 วางแผน  
การดำเนินงานเกี่ยวกับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์และ
ตราสนิค้าให้กบัผลติภัณฑ์ในชุมชน เรียนรูก้ารใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจ่ำเป็นต่อการทำบรรจุภัณฑ์ เทคนิค
การเลอืกรปูแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า ช่อง
ทางการจดัจำหน่าย และ Workshop เกี่ยวกบัการ
ออกแบบบรรจุภัณฑแ์ละ 
ตราสนิค้า  
ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาส 4 ลงพื้นทีเ่พื่ออบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั
การตลาดออนไลน์ให้แกก่ลุ่มเป้าหมายในชุมชน  
ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
ให้ความรูเ้กี่ยวกบัตลาดออนไลน์และการเป็นผู้นำใน
ชุมชน Workshop การตลาดออนไลน์ Workshop 
ด้านจติอาสาในการพฒันาชุมชน ร่วมกนัปรบัภูมิทศัน์
วัดใน 
ตำบลเมืองไผ่ สรปุการนำบรรจุภัณฑ์และ 
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ลำดับ 
นวัตกรรมหรือผลงาน

บริการวิชาการ 
ผลงาน สถานท่ี 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา 
การนำไปไปใช้ประโยชน ์

ตราสนิค้าไปจดัจำหน่าย พรอ้มสง่มอบบรรจุภัณฑ์และ
ตราสนิค้าให้กบัชุมชนตำบลเมืองไผ่ สามารถนำความรู ้
ที่ได้จากการอบรมและประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
มาแปรรปูผลติภัณฑ์ใหเ้ป็นผลิตภัณฑ์ที่มมีลูค่าสงูข้ึน 
โดยการแปรรปูผลิตภัณฑเ์ปน็ข้าวเมา่กรอบ และ
ข้าวเมา่ทรงเครื่อง พร้อมส่งมอบบรรจุภัณฑ์ และตรา
สินค้าให้กับชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (5ผลงาน) 
1 ครีมเจลขมิ้นชันและ

มะขามป้อม 
ครีมเจลขมิ้นชันและ
มะขามป้อม 

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูป
สมุนไพรทับทิมสยาม05 ต.
คลองไก่เถ่ือน อ.คลองหาด 
จ.สระแก้ว 

นำความรู้จากการวิจัยไป
ถ่ายทอดให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรปูสมุนไพรทบัทิม
สยาม05 ไปทำจำหน่ายใน
งาน OTOP ของจงัหวัดและ
จัดจำหน่ายในจังหวัด
ใกล้เคียง และจำหน่ายให้กบั
ผู้มาศึกษาดูงานของกลุม่ทำ
ให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปสมุนไพรทบัทิมสยาม05 ไป
ทำจำหน่ายในงาน OTOP ของจงัหวัดและจัดจำหน่าย
ในจังหวัดใกล้เคียง และจำหน่ายให้กบัผูม้าศึกษาดู
งานของกลุ่มทำให้มรีายได้เพิ่มข้ึน 

2 สครับผิวมะขาม สครับผิวมะขาม กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผูผ้ลิตไม้
เพื่อสง่ออกแปรรูปบ้าน
คลองชล ตำบลวังทอง อ.วัง
สมบรูณ์ จ.สระแก้ว 

นำพืชสมุนไพรชุมชนมา
ศึกษาวิจัยและทำใหเ้กิด
ประโยชน ์

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนแปรรูปมะขามไปทำจำหน่ายใน
งาน OTOP ของจงัหวัดและจัดจำหน่ายในจงัหวัด
ใกล้เคียง และจำหน่ายให้กบัผูม้าศึกษาดูงานของกลุ่ม
ทำให้มรีายได้เพิ่มข้ึน 
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ลำดับ 
นวัตกรรมหรือผลงาน

บริการวิชาการ 
ผลงาน สถานท่ี 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา 
การนำไปไปใช้ประโยชน ์

3 ผลิตภัณฑ์น้ำพริก 
แกงปรุงรส และน้ำพริก
ปลาป่น 

ผลิตภัณฑ์น้ำพริก 
แกงปรุงรส และน้ำพริก
ปลาป่น 

ชุมชนตำบลคูขวาง  
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพรกิแกง
ปรุงรส และน้ำพริกปลาป่น 
และออกแบบจัดทำตราสินค้า 
บรรจุภัณฑ ์

พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพรกิแกงปรุงรส และน้ำพริกปลา
ป่น และออกแบบจัดทำตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ จัดต้ัง
กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ประชาชนสามารถจำหน่ายและมี
รายได้เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.00 จากเดิมเฉลี่ยครอบครัว
ละ 14,500 บาทเป็น 16,500 บาท 

4 ผลิตภัณฑ์ผกัปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ผกัปลอดภัย ชุมชนตำบลหน้าไม้  
อ.ลาดหลุมแก้ว  
จ.ปทุมธานี 

สนับสนุนการปลูกผกับุง้ 
เมล็ดทานตะวันงอกปลอด
สารพิษ 

สนับสนุนการปลูกผักบุ้ง เมล็ดทานตะวันงอกปลอด
สารพิษเป็นอาหารในครัวเรือน เหลือจำหน่ายทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนละ 3,000 บาทต่อเดือน 
 

5. โรงเรียนต้นแบบ 
“โรงเรียนพอเพียง” 

โรงเรียนต้นแบบ 
“โรงเรียนพอเพียง” 

โรงเรียนบ้านหนองบัวสันติ
สุข ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา 
จ.สระแก้ว 

ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
การผลิตและพัฒนาครู  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
เพื่อพัฒนาครูให้สร้างและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อศาสตร์และศิลป์ด้านการอ่าน การเขียน การ
สื่ อก ารแล ะคุณ ธรรม  จริยธรรม เพื่ อพัฒ นาสู่
สถานศึกษาในท้องถ่ิน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร (5 ผลงาน) 
1 ผลงานบริการวิชาการ

โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP 

ผลิตภัณฑ์หมูหยอง 
ตราเจ๊ไน ้

บริษัท เจ๊ไน้ 88 จำกัด 
ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ 1 ต.
เชียงรากนอ้ย อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี 
 

เศรษฐกจิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  
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ลำดับ 
นวัตกรรมหรือผลงาน

บริการวิชาการ 
ผลงาน สถานท่ี 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา 
การนำไปไปใช้ประโยชน ์

2 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP 

หมูกรอบสยาม 
 

หมูกรอบสยาม ต.บางคู
วัต อ.เมือง จ.ปทมุธานี 
 

เศรษฐกจิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  

3 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP 

แปรรปูทางการตลาด 
(กล้วยตาก) 

กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ และพืชสมุนไพร
ละลุ  
ต.ทัพราช  
อ.ตาพระยา  
จ.สระแก้ว 

เศรษฐกจิ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  

4 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP 

ผลิตภัณฑ์แปรรปูจาก
ข้าวไรซ์เบอร์รี ่
 

สวนสองแสน   
ต.ทับไทย  
อ.ตาพระยา  
จ.สระแก้ว 

เศรษฐกจิ  พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 

5 ผลงานบริการวิชาการ ปลาร้ามอญอัดก้อน วัดชุมชนวัดศรัทธาธรรม 
บ้านศาลาแดงเหนือ อ.สาม
โคก จ.ปทมุธานี 

เศรษฐกจิ ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอญหลนอัดก้อน และกรรมวิธีการ
ผลิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (3 ผลงาน) 
1 นวัตกรรมตูก้ดบัตรคิว นวัตกรรมตูก้ดบัตรคิว โรงพยาบาลคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
นวัตกรรมตูก้ดบัตรคิวจัดทำ
ข้ึนโดยนักศึกษาฝึกสหกจิ
ศึกษา สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ร่วมกับ

โรงพยาบาล คลองหลวง สามารถลดปัญหาความ
แออัดและการต้องยืนเข้าแถวรอคิวก่อนรับบรกิาร 
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ลำดับ 
นวัตกรรมหรือผลงาน

บริการวิชาการ 
ผลงาน สถานท่ี 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา 
การนำไปไปใช้ประโยชน ์

โรงพยาบาล คลองหลวง เพือ่
ลดปัญหาความแออัดและการ
ต้องยืนเข้าแถวรอคิวก่อนรบั
บริการ 

2 สบูเ่หลวและสบู่กอ้นจาก
ไพลและขมิ้นชัน 

สบูเ่หลวและสบู่กอ้น
จากไพลและขมิ้นชัน 

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพฒันา 
ตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร จงัหวัด
สระแก้ว 

คณะฯ ลงพื้นที่ภายใต้
โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถ่ิน อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
(ไพล) โดยประสานร่วมกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้านนำขมิ้นชันมา
ใช้ ทำให้กลุ่มสมุนไพรและ
นวดไทยมีผลิตภัณฑ์จำหน่าย
ในการต้องรับคณะศึกษาดู
งาน และเป็นรายได้เสรมิแก่
ชุมชน 

มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายในการต้อนรบัคณะศึกษาดูงาน 
และเป็นรายได้เสรมิแก่ชุมชน 

3 สบูร่ังไหม สบูร่ังไหม หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพฒันา 
ตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร จงัหวัด
สระแก้ว 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง
การแปรรปูผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร (ไพล) ทำให้ชุมชน
มีองค์ความรูเ้รื่องการทำสบู่ 
จากนั้นกลุ่มผ้าไหมทอมือ 

ชุมชนสามารถพฒันาสูตร จนกระทัง่ได้สบูร่ังไหม
หว่านหางจระเข้และน้ำผึ้ง ซึง่เป็นรายได้เสรมิให้แก่
ชุมชน 
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ลำดับ 
นวัตกรรมหรือผลงาน

บริการวิชาการ 
ผลงาน สถานท่ี 

ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ

การศึกษา 
การนำไปไปใช้ประโยชน ์

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพฒันา 
จึงคิดทีจ่ะทำสบูร่ังไหมขึ้น 
คณะฯ จึงได้เข้าไปสอน และ
ช่วยพัฒนาสูตร จนกระทั่ง
ได้สบู่รงัไหมหว่านหางจระเข้
และน้ำผึง้ ซึ่งเป็นรายได้
เสริมให้แก่ชุมชน 
 

มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ สระแก้ว (5 ผลงาน) 
1. การสร้างองค์ความรู้ด้าน

การบริหารจัดการน้ำ 
รูบแบบการบริหาร
จัดการน้ำรูปแบบ
ธนาคารน้ำใต้ดิน 

ต.คลองไกเ่ถ่ือน อ.คลอง
หาด จ.สระแก้ว 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชุมชน ในการบรหิาร
จัดการน้ำในครัวเรือนและแปลงเกษตร 

2. สร้างเสริมกระบวนการสุข
ภาวะ 

กระบวนการผู้ดูแล
ผู้สงูอายุ 

ต.ทัพราช อ.ตาพระยา 
 จ.สระแก้ว 

พัฒนาด้านสงัคม การดูแลผู้สงูอายุในชุมชนให้มสีุขภาวะที่ดีข้ึนโดยแกน
นำเยาวชนจิตอาสา 

3. สร้างองค์ความรู้ การทำ
ก้อนเช้ือเห็ดจากฝางข้าว 

การทำก้อนเช้ือเห็ดจาก
ฝางข้าว 

ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.
สระแก้ว 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

การทำก้อนเช้ือเห็ดจากฝางข้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบจาก
ชุมชนแทนการใช้ข้ีเลี่ย  

4. สร้างองค์ความรู้ ต่อพันธ์ุ
ไหมอีรี ่

กระบวนการต่อพันธ์ุ
ไหมอีรี ่

ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา 
 จ.สระแก้ว 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนสามารถต่อพันธ์ุไหมเองได้และประยุกต์ใช้ถาด
เพาะเมล็ด 

5. สร้างการเรียนรู้ชุมชน
เกษตรสมุนไพรปลอดภัย 

เกษตรสมุนไพร
ปลอดภัย 

ต.วังใหม่ อ.วังสมบรูณ์ 
 จ.สระแก้ว 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม 

ชุมชนมีองค์ความรู้ในการนำพืชที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาใช้
ในการผลิตสมุนไพร 
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เอกสารแนบ 2.7 จำนวนผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตหรือ พัฒนาครู จำนวน 33 ผลงาน 
 

ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานท่ีเผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ว/ด/ป ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

คณะครุศาสตร์ จำนวน 27 ผลงาน 
1 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและ
วิธีการแบบเปิด 

ดร.กาญจนา เวชบรรพต 
ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธ์ิ 
อ.ณัฐวัตร สุดจินดา 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

3 แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน – 
ธันวาคม 2562 

4 ความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อ.สายนภา วงศ์วิศาล 
อ.จิตตรี พละกุล 

ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 
หน้าที่ 190 – 206 

มกราคม – เมษายน 2563 

5 การวิเคราะห์ประเภทคำนามในหนังสือ
เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อ
ชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

อ.อนันต์ ลากุล 
น.ส.สมีลา เลาะวิถี 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

6 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องคำ
คล้องจอง สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 
 

อ.มณฑา วิริยางกูร 
นายณัฐธนากร รักชาติ 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม 
และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
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ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานท่ีเผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ว/ด/ป ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

7 ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของศาลเจ้า
แม่กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มีต่อชุมชนชาว
ไทย 
เชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 

อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
น.ส.ภรทิพย์ สุขสว่าง 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

8 การศึกษาความเชื่อเก่ียวกับยันต์แปดทิศ
เสือคาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชน
ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 
น.ส.พรนภา หนุนสุข 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
พหุวิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

9 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโส
เครติส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี 
ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์ 
นายโรจนศักดิ์ แก้วอนันต์ 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษาไทยในยุคดิสรับชั่น การ
ปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะของความท้า
ทาย”คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

10 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจ๊ือที่
สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาว
ไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาที่อำเภอปาก
พนัง จังหวัดครศรีธรรมราช 

อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง 
นายณัฐพงศ์ พืชภูมิ 
 

ระดับชาติ วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2563 

11 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อ
คู่คิด ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
น.ส.อมรรัตน์ เตยหอม 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

12 ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
น.ส.กานต์วลี อ่ำประเวช 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 
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ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานท่ีเผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ว/ด/ป ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

13 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ 
ซินเนคติกส์ร่วมกับการเรียนการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ 
น.ส.ชนาพร คงชาติ 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

14 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็น
ฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
น.ส.ปรียานันต์ นวลจันทร์ 
 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 

15 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่มี
ต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 
น.ส.ยุวดี ไชยไธสง 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

16 . การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 
นายสถาพร ศักดิ์เหลือง 
 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

17 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการความรู้
ทางกายวิภาคที่มีต่อสมรรถนะทาง
นาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 
 
 
 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ 
นายเอกสิทธ์ิ  โพธ์ิไชย 
 
 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 
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ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานท่ีเผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ว/ด/ป ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

18 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลัง
อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย 
ลาร์เซ่น 
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
นายมารุต พัฒผล  
นายตรียพล โฉมไสว 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 

19 ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
น.ส.ปัสรินญา ผ่องแผ้ว 

ระดับชาติ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 

20 การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน) โดย
บูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน) วิทยาลัย
นาฏศิลป 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ 
นายเอกสิทธ์ิ โพธ์ิไชย 
 
 

ระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 : 163-
178 

21 การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิงผลิต
ภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง 
ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ 
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังหพล 
น.ส.ศิรินภา คุ้มจ่ัน 
 

ระดับชาติ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 

22 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือของ สถานศึกษาด้าน
วิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย 
ลาร์เซ่น 
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
นายมารุต พัฒผล 
นายชัชวาล สิงหาทอง 
 
 

ระดับชาติ Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 
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ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานท่ีเผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ว/ด/ป ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

23 แนวโน้มผู้นำในอนาคตของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย 
ลาร์เซ่น 
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน 
นายมารุต พัฒผล 
น.ส.ธงธิภา  วันแก้ว 

ระดับชาติ Journal of Modern Learning Development ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

24 การเสริมสร้างพลังอำนาจสำหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21 

ดร.ศักดา สถาพรวจนา 
ดร.เนติ เฉลยวาเรศ 
นายตรียพล โฉมไสว 

ระดับชาติ วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 

25 การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 
ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
น.ส.ปัสรินญา ผ่องแผ้ว 

ระดับชาติ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 

มกราคม - เมษายน 2563 

26 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล 

ดร.ศักดา สถาพรวจนา 
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม 
นายประทีป ทับโทน 
 

ระดับชาติ วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 

มกราคม - เมษายน 2563 

27 การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม 
น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว 

ระดับชาติ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

โรงเรียนสาธิต จำนวน 6 ผลงาน 
1 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยรูปแบบ

การสอนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) โดย
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง 
เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 
 

อ. อัครพล  อนุพันธ์  การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ“เ
บญจมิตร
วิชาการ 
ครั้งที่ 10” 

เอกสารการตีพิมพ์ดังแนบ  
รหัสบทความ  S065    

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
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ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานท่ีเผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ว/ด/ป ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ตามกระบวนการ GPAS 
5 Steps เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของ
พืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 

อ.จีรพรรณ์ หน่อแก้ว  การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ“เ
บญจมิตร
วิชาการ 
ครั้งที่ 10” 

เอกสารการตีพิมพ์ดังแนบ  
รหัสบทความ S060 
 

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

3 การใช้กิจกรรมการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 

อ. นวลักษณ์ สายสุทธิรักษ์  การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ“เบ
ญจมิตร
วิชาการ ครั้ง
ที่ 10” 

เอกสารการตีพิมพ์ดังแนบ  
รหัสบทความ S052 
   

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

4 ผลการใช้ชุดกิจกรรมรูปแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
(กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 
Steps) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและ
นวัตกรรมของผู้เรียนที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่อง
การคิดเชิงคำนวณ 

อ.พรสวรรค์  บูลาเทา 
 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ“เ
บญจมิตร
วิชาการ 
ครั้งที่ 10” 
 

เอกสารการตีพิมพ์ดังแนบ  
รหัสบทความ S055   
 

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

5 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
ร่วมกับแนวคิด GPAS 5 Steps ที่มีต่อการ
คิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

อ.นฤมล  การชัยศรี 
 

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ“เ
บญจมิตร
วิชาการ 
ครั้งที่ 10” 

เอกสารการตีพิมพ์ดังแนบ  
รหัสบทความ S051   
 

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
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ท่ี ชื่องานวิจัย ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานท่ีเผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ว/ด/ป ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

6 การจัดกิจกรรมชมรมดนตรีสร้างสรรค์โดย
ใช้แนวคิด GPAS 5 STEP เพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อ. ยุวรัตน์  นักทำนา วารสารวไลย
อลงกรณ์ TCI 
ฐาน 2 

บทความตีพิมพ์ในวารสารวไลยอลงกรณ์ณ์ปริทัศน์ 
ฉบับที่ 3  

ก.ย. - ธ.ค. 2563 
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งถ่ิ

นใ
ห้ม

ั่นค
ง ม

ั่งค่ั
ง ย

ั่งย
ืน”

 

2. 
มีข

้อม
ูลจ

ำก
ัดท

ี่แส
ดง

ให
้เห

็นว่
าก

าร
ทบ

ทว
น/

ปร
ับป

รุง
กร

ะบ
วน

กา
รท

ี่สำ
คัญ

ต่า
งๆ

 ข
อง

มห
าวิ

ทย
าล

ัยฯ
  

มีค
วา

มส
อด

คล
้อง

เช่ื
อม

โย
งก

ันอ
ย่า

งม
ีปร

ะส
ิทธิ

ผล
ทั่ว

ทั้ง
มห

าวิ
ทย

าล
ัยฯ

 เช่
น 

กร
ะบ

วน
กา

รพ
ัฒน

าบ
ุคล

าก
ร 

แล
ะ

กา
รส

ร้า
งว

ัฒ
นธ

รร
มอ

งค
์กร

อย
่าง

เป
็นร

ะบ
บ 

กา
รร

ับฟ
ังเส

ียง
ขอ

งผ
ู้เร

ียน
 เพ

ื่อใ
ห้ไ

ด้ข
้อม

ูลส
ำค

ัญ 
เท

ี่ยง
ตร

ง แ
ละ

เช่ื
อถื

อไ
ด้ 

แล
ะน

ำม
าพ

ัฒน
า ส

ร้า
งบ

รร
ยา

กา
ศท

ี่ทำ
ให

้ผู้เ
รีย

นแ
ละ

ลูก
ค้า

กล
ุ่มอ

ื่น 
เก

ิดค
วา

มผ
ูกพ

ัน 
ตล

อด
จน

ถึง
กา

ร
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ปร
ะเ

มิน
คว

าม
เส

ี่ยง
อย

่าง
รอ

บด
้าน

 ซ
ึ่งจ

ะเ
ป็น

ข้อ
มูล

นำ
เข้

าใ
นก

ระ
บว

นก
าร

 S
tra

te
gic

 Pl
an

nin
g P

ro
ce

ss
 ท

ำใ
ห้

ได
้แผ

นก
ลย

ุทธ์
ที่ท

้าท
าย

แล
ะส

่งผ
ลต

่อก
าร

บร
รล

ุเป
้าป

ระ
สง

ค์ข
อง

มห
าวิ

ทย
าล

ัยฯ
 

3. 
มห

าว
ิทย

าล
ัยฯ

 ไม
่ได

้แส
ดง

ให
้เห

็นถ
ึงก

าร
ดำ

เน
ินก

าร
ที่เ

ป็น
ระ

บบ
ใน

กา
รแ

ปล
งผ

ลก
าร

ทบ
ทว

น
กา

รด
ำเ

นิน
งา

นไ
ปส

ู่กา
รป

ฏิบ
ัติอ

ย่า
งท

ั่วถ
ึง 

เช
่น 

กา
รน

ำผ
ลก

าร
ทบ

ทว
นผ

ลก
าร

ดำ
เน

ินก
าร

 ข
้อม

ูลเ
ชิง

เป
รีย

บเ
ทีย

บแ
ละ

ข้อ
มูล

เช
ิงแ

ข่ง
ขัน

 ม
าใ

ช้ป
ระ

โย
ชน

์ใน
กา

รค
าด

กา
รณ

์ผล
กา

รด
ำเ

นิน
กา

รใ
นอ

นา
คต

 แ
ละ

ปร
ับป

รุง
ผล

กา
รด

ำเน
ินง

าน
 เพ

ื่อส
ร้า

งค
วา

มส
ำเ

ร็จ
แล

ะต
อบ

สน
อง

อย
่าง

รว
ดเ

ร็ว
ต่อ

คว
าม

เป
ลี่ย

นแ
ปล

ง ใ
น

กร
ณ

ีที่ต
ัวว

ัดผ
ลท

ี่ไม
่สะ

ท้อ
นค

วา
มส

ำเร
็จข

อง
มห

าว
ิทย

าล
ัยฯ

 แ
ละ

ไม
่เป

็นไ
ปต

าม
เป

้าห
มา

ย 
เพ

ื่อใ
ห้บ

รร
ลุ

วิส
ัยท

ัศน
์แล

ะพ
ันธ

กิจ
ขอ

งม
หา

วิท
ยา

ลัย
ฯต

าม
ที่ร

ะบ
ุไว้

  

Ke
y 

Th
em

e 
– 

Re
su

lt 
Ite

m
s 

ค.
 จุ

ดเ
ด่น

ใน
หม

วด
ผล

ลัพ
ธ์ท่ี

มีค
วา

มส
อด

คล
้อง

แล
ะม

ีคว
าม

สำ
คัญ

ต่อ
กา

รบ
รร

ลุพั
นธ

กิจ
ขอ

งม
หา

วิท
ยา

ลัย
ฯ 

มห
าวิ

ทย
าล

ัยฯ
 ม

ีผล
ลัพ

ธ์ส
ำคั

ญท
ี่ดีก

ว่า
เป

้าห
มา

ยแ
ละ

มีแ
นว

โน
้มท

ี่ดีใ
นห

ลา
ยม

ิติ 
เช่

น 
- 

ผล
ลัพ

ธ์ข
อง

ตัว
ช้ีวั

ดข
อง

กา
รเร

ียน
รู้ข

อง
ผู้เ

รีย
นแ

ละ
ผล

กา
รด

ำเน
ินก

าร
ขอ

งก
ระ

บว
นก

าร
ต่า

งๆ
 ท

ี่สำ
คัญ

ขอ
ง

มห
าวิ

ทย
าล

ัยฯ
 เก

ี่ยว
ข้อ

งโด
ยต

รง
กับ

ผู้เ
รีย

น 
เช่

นก
ระ

บว
นก

าร
 P

ro
du

cti
ve

 ผ
ู้เรีย

นส
าม

าร
ถส

ร้า
งผ

ลผ
ลิต

ที่เ
กิด

จา
ก

คว
าม

รู้ป
ระ

สบ
กา

รณ์
 ก

ิจก
รร

มต
่าง

ๆ 
ผู้ส

อน
กับ

ผู้เ
รีย

น 
จา

กก
าร

พัฒ
นา

หร
ือป

รับ
ปร

งุห
ลกั

สูต
รด

ังก
ล่า

ว จ
ำน

วน
ผล

งา
น

เชิ
งป

ระ
จัก

ษ์ข
อง

นัก
ศึก

ษา
ระ

ดับ
ปร

ิญญ
าต

รี ท
ี่ ได

้รับ
รา

งวั
ลห

รือ
เผ

ยแ
พร

่ระ
ดับ

ชา
ติ/

นา
นา

ชา
ติ 

แล
ะจ

ำน
วน

นัก
ศึก

ษา
หร

ือศิ
ษย

์เก
่าท

ี่ได
้รับ

กา
รย

กย
่อง

 
- 

 ผ
ลล

ัพธ์
ขอ

งก
ระ

บว
นก

าร
จัด

กา
รเร

ียน
กา

รส
อน

ที่เ
น้น

ผู้เ
รยี

น 
อัต

รา
กา

รค
งอ

ยู่ข
อง

นัก
ศึก

ษา
ระ

ดับ
ปร

ิญญ
า

ตร
ีเม

ื่อข้ึ
นช้ั

นป
ีที่ 

2 
จำ

นว
นเ

งิน
ทุน

กา
รศึ

กษ
าท

ี่มห
าวิ

ทย
าล

ัยม
อบ

ให
้นัก

ศึก
ษา

 ผ
ลส

ำร
วจ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ขอ

งแ
หล

่งท
ุน

วิจ
ัย 

ภา
พร

วม
มีผ

ลก
าร

ปร
ะเม

ินค
วา

มพ
ึงพ

อใ
จม

าก
กว่

าเป
้าห

มา
ยท

ี่ตั้ง
ไว้

 ม
ีแน

วโน
้มท

ี่ดีข้ึ
นท

ุกป
ี 

- 
ผล

ลัพ
ธ์ใ

นด
้าน

กา
รม

ุ่งเน
้นบ

ุคล
าก

ร 
เช่

น 
จำ

นว
นอ

าจ
าร

ย์ห
รือ

บุค
ลา

กร
ที่ไ

ด้ร
ับร

าง
วัล

จา
กง

าน
วิจ

ัยห
รือ

งา
นส

ร้า
งส

รร
ค์ใ

นร
ะด

ับช
าต

ิแล
ะน

าน
าช

าต
ิ 

ผล
ลัพ

ธ์ด
ังก

ล่า
วช

่วย
สน

ับส
นุน

ให
้มห

าว
ิทย

าล
ัยฯ

 บ
รร

ลุพ
ันธ

กิจ
 ส

าม
าร

ถต
อบ

สน
อง

คว
าม

ท้า
ทา

ยเ
ชิง

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ต้อ
งก

าร
ให

้มห
าวิ

ทย
าล

ัยฯ
 

ง. 
โอ

กา
สพั

ฒ
นา

ท่ีส
ำค

ัญ
 ห

รือ
ปร

ะเ
ด็น

ท่ีส
มค

วร
พิจ

าร
ณ

าท
บท

วน
ใน

ส่ว
นผ

ลล
ัพธ

์ท่ีม
ีคว

าม
สอ

ดค
ล้อ

ง แ
ละ

มี
คว

าม
สำ

คัญ
ต่อ

กา
รบ

รร
ลุพั

นธ
กิจ

ขอ
งม

หา
วิท

ยา
ลัย

ฯ 
1. 

มห
าวิ

ทย
าล

ัยฯ
 ไม

่ได
้แส

ดง
ผล

ลัพ
ธ์ท่ี

สำ
คัญ

หล
าย

ด้า
น 

เช่
น 

- 
ผล

ลัพ
ธ์ท

ี่สำ
คัญ

ด้า
นก

าร
มุ่ง

เน
้นผ

ู้เรี
ยน

แล
ะล

ูกค
้าก

ลุ่ม
อื่น

หล
าย

เรื่อ
ง เ

ช่น
 ผ

ลล
ัพธ

์ด้า
นค

วา
มไ

มพ่
ึง

พอ
ใจ

 ผ
ลล

ัพธ์
ที่ส

ะท
้อน

คว
าม

ต้อ
งก

าร
แล

ะค
วา

มค
าด

หวั
งข

อง
ผู้เ

รีย
นแ

ละ
ลูก

ค้า
กล

ุ่มอ
ื่น 

แล
ะผ

ลล
ัพธ์

กา
รจ

ัดก
าร

ข้อ
ร้อ

งเร
ียน

ต่า
งๆ

 
- 

ผล
ลัพ

ธ์ด
้าน

กา
รด

ูแล
สุข

ภา
พข

อง
บุค

ลา
กร

 ผ
ลล

ัพธ
์ขอ

งก
าร

จัด
โม

เด
ล 

S.I
.M

  ผ
ลล

ัพธ
์โค

รง
กา

ร
สวั

สด
ิกา

รย
ืดห

ยุ่น
 ผ

ลล
ัพธ์

ขอ
งก

าร
ปร

ะเม
ินป

ระ
สิท

ธิผ
ลข

อง
กา

รเร
ียน

รู้แ
ละ

พัฒ
นา

 ใน
 2

 ระ
ดับ

 คื
อ 

ระ
ดับ

กา
รร

ับร
ู้ 

แล
ะร

ะด
ับก

าร
ปร

ะย
ุกต

์ใช
้ รว

มท
ั้งก

าร
นำ

เส
นอ

ผล
ลัพ

ธ์ส
ำค

ัญเ
กี่ย

วก
ับบ

ุคล
าก

รห
ลา

ยเ
รื่อ

งไ
ม่ไ

ด้จ
ำแ

นก
ตา

มก
ลุ่ม

บุค
ลา

กร
ที่ร

ะบ
ุไว้

ใน
โค

รง
ร่า

งม
หา

วิท
ยา

ลัย
ฯ 

- 
ผล

ลัพ
ธ์ด

้าน
กา

รน
ำอ

งค
์กา

รแ
ละ

กา
รก

ำก
ับด

ูแล
มห

าว
ิทย

าล
ัยฯ

ที่ส
ำค

ัญ 
เช

่น 
ผล

ปร
ะเ

มิน
กา

รร
ับร

ู้ 
แล

ะค
วา

มเ
ข้า

ใจ
จา

กก
าร

สื่อ
สา

รโด
ยผ

ู้นำ
เพ

ื่อน
ำว

ิสัย
ทัศ

น์แ
ละ

ค่า
นิย

มไ
ปส

ู่กา
รป

ฏิบ
ัติท

ี่จำ
แน

กต
าม

กล
ุ่มบ

ุคล
าก

ร 
แล

ะผ
ู้มีส

่วน
ได

้ส่ว
นเ

สีย
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- 

ผล
ลัพ

ธ์ด
้าน

งบ
ปร

ะม
าณ

แล
ะก

าร
เงิน

ที่แ
สด

งถึ
งป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

ใน
กา

รใ
ช้ส

ินท
รัพ

ย์ข
อง

แต
่ละ

พัน
ธก

ิจ 
หร

ือก
ลย

ุทธ
์ เช

่น 
ค่า

ใช
้จ่า

ยข
อง

กา
รเร

ียน
กา

รส
อน

แล
ะก

าร
บร

ิหา
รท

ั่วไ
ปต

่อผ
ู้เรีย

นร
าย

บุค
คล

 ห
รือ

เป
็นร

้อย
ละ

ขอ
ง

ค่า
ใช

้จ่า
ยท

ั้งห
มด

; ต
้นท

ุนก
าร

ดำ
เน

ินก
าร

เม
ื่อเ

ทีย
บก

ับง
บป

ระ
มา

ณ
; ร

าย
จ่า

ยต
่อห

ลัก
สูต

รค
ิดเ

ป็น
ร้อ

ยล
ะข

อง
งบ

ปร
ะม

าณ
  ก

าร
ขา

ดก
าร

รา
ยง

าน
ผล

ลัพ
ธ์ด

ังก
ล่า

วจ
ะท

ำใ
ห้ 

มห
าว

ิทย
าล

ัยร
าช

ภัฏ
วไ

ลย
อล

งก
รณ

์ฯ 
ไม

่สา
มา

รถ
วิเค

รา
ะห

์แล
ะป

รับ
ปร

ุงผ
ลก

าร
ดำ

เน
ินก

าร
ตา

มพ
ันธ

กิจ
เพ

ื่อใ
ห้บ

รร
ลุวิ

สัย
ทัศ

น์ข
อง

มห
าวิ

ทย
าล

ัยฯ
 

 

2. 
ผล

ลัพ
ธ์ส

ำค
ัญ

หล
าย

ด้า
นข

อง
มห

าวิ
ทย

าล
ัยฯ

 ย
ังต

่ำก
ว่า

เป
้าห

มา
ยแ

ละ
มีแ

นว
โน

้มท่ี
ไม

่ดี 
ได

้แก
่:  

- 
จำ

นว
นน

วัต
กร

รม
หร

ือผ
ลง

าน
บร

ิกา
รวิ

ชา
กา

รท
ี่สา

มา
รถ

 ส
ร้า

งคุ
ณค่

าแ
ก่ผ

ู้รับ
บร

ิกา
รชุ

มช
น 

แล
ะส

ังค
ม 

ได
้โด

ยส
าม

าร
ถ น

ำไป
ใช

้ปร
ะโ

ยช
น์ด

้าน
เศ

รษ
ฐก

ิจ ส
ังค

ม 
สิ่ง

แว
ดล

้อม
 แล

ะก
าร

ศึก
ษา

 จำ
นว

นช
ุมช

นท
ี่มีศ

ักย
ภา

พใ
น

กา
รจ

ัดก
าร

ตน
เอ

ง  
- 

จำ
นว

นน
วัต

กร
รม

 ห
รือ

คู่ม
ือป

ฏิบ
ัติง

าน
ที่เ

กิด
จา

กก
าร

พัฒ
นา

ปร
ับป

รุง
กร

ะบ
วน

กา
รท

ำง
าน

 ใน
ภา

พร
วม

 
3 

ปี 
ที่ผ

่าน
มา

มีแ
นว

โน
้มท

ี่ลด
ลง

 ค
วา

มพ
ึงพ

อใ
จท

ี่มีต
่อเ

ทค
โน

โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ 

แล
ะร

ะบ
บเ

คร
ือข่

าย
ขอ

ง ม
หา

วิท
ยา

ลัย
 

ใน
ภา

พร
วม

มีแ
นว

โน
้มไ

ม่ค
งท

ี่ ผ
ลล

ัพธ
์พัฒ

นา
ระ

บบ
กา

รบ
ริห

าร
จัด

กา
รด

้าน
สา

รส
นเ

ทศ
 ใน

ช่ว
ง 3

 ป
ีที่ผ

่าน
มา

ยงั
ไม

่
บร

รล
ุเป

้าห
มา

ย 
  

- 
คว

าม
พึง

พอ
ใจ

ขอ
งผ

ู้เร
ียน

ที่ม
ีต่อ

หล
ักส

ูตร
แล

ะก
าร

จัด
กา

รเร
ียน

 ค
วา

มพ
ึงพ

อใ
จข

อง
นัก

ศึก
ษา

ต่อ
อา

จา
รย

์ผู้ส
อน

 แ
ละ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ
ขอ

งน
ักศึ

กษ
าต

่อท
รัพ

ยา
กร

สน
ับส

นุน
กา

รเร
ียน

กา
รส

อน
ขอ

งม
หา

วิท
ยา

ลัย
 

- ผ
ลล

ัพธ์
ด้า

นก
าร

มุ่ง
เน

้นบ
ุคล

าก
รไ

ม่บ
รร

ลุเ
ปา้

หม
าย

หล
าย

เรื่อ
งได

้แก
่ ร้อ

ยล
ะข

อง
อา

จา
รย

์ที่ม
ีคุณ

วุฒ
ิ

ปร
ิญญ

าเอ
ก 

ร้อ
ยล

ะข
อง

อา
จา

รย
์ที่ด

ำร
งต

ำแ
หน

่งท
าง

วิช
าก

าร
 ร้อ

ยล
ะข

อง
บุค

ลา
กร

สา
ยส

นับ
สน

ุนท
ี่เข้

าส
ู่ตำ

แห
นง่

 
ที่ส

ูงข
ึ้นจ

าก
ผู้ม

ีคุณ
สม

บัต
ิเข

้าเก
ณ

ฑ์ก
าร

ปร
ะเ

มิน
 ค

่าเ
ฉล

ี่ยค
วา

มพ
ึงพ

อใ
จข

อง
บุค

ลา
กร

ต่อ
สภ

าพ
แว

ดล
้อม

ด้า
น

บุค
ลา

กร
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เอกสารแนบ 5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ังหมด 
จำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดจำนวน  80,784 คน เข้าศึกษาต่อต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  
จำนวน 1,985 คน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดร้อยละ 2.46 จำแนกในแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ลำดับท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนนักศึกษาใหม่(คน) ร้อยละของนักศึกษา 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 4,790 5.93 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3,088 3.82 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1,575 1.95 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1,460 1.81 

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1,415 1.75 

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลข 1,877 2.32 

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 1,232 1.53 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1,357 1.68 

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1,845 2.28 

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 856 1.06 

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1,661 2.06 

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3,479 4.31 

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2,320 2.87 

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1,798 2.21 

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 3,286 4.07 
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ลำดับท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนนักศึกษาใหม่(คน) ร้อยละของนักศึกษา 

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2,357 2.92 

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 1,248 1.54 

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3,296 4.08 

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1,838 2.28 

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2,524 3.12 

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 1,377 1.70 

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1,266 1.57 

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2,325 2.88 

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 948 1.17 

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,985 2.46 

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 1,797 2.22 

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2,069 2.56 

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 3,050 3.78 

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 7,514 9.30 

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 4,126 5.11 

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,616 2.00 

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 1,023 1.27 

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 3,471 4.30 

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1,605 1.99 

322



ลำดับท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวนนักศึกษาใหม่(คน) ร้อยละของนักศึกษา 

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 3,310 4.10 

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ไม่ส่งข้อมูล  

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่ส่งข้อมูล  

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่ยืนยันการส่งข้อมูล  

 รวม 80,784 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

323




