
2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
วันที่ 1 ต.ค. 62 ถงึ 30 ก.ย. 63 

ข้อมูล ณ วันท่ี 26 ธันวาคม 2563 

เข้ากบ.ครั้งที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
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สถาณการณการบรรลุตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563

เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห 

และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ

เปาประสงคที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสราง  

ความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ

เปาประสงคที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใชหลักปรัชญา       

ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข 

และมีรายไดเพิ่มขึ้น

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม 

จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรม     

และเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส               

และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนที่ยอมรับ 

ตอประชาชน

ต่ำกวาคาเปาหมายขั้นวิกฤต 

: สถานการณต่ำกวารอยละ 50 ของคาเปาหมาย

ต่ำกวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง

: สถานการณอยูในระหวางรอยละ 51-75 ของคาเปาหมาย

ต่ำกวาคาเปาหมาย

: สถานการณอยูในระหวางรอยละ 76-99 ของคาเปาหมาย

บรรลุคาเปาหมาย

: สามารถบรรลุคาเปาหมายรอยละ 100

ขอมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2563

ตัวชี้วัดโครงการ
1111 1121 1211 1221 1221 1241 1311 1411 1421 1511 1611 1612 1613

2111 2211 2221 2231 2311

3111 3112 3121 3211 3212 3213 3221 3311 3411

4111 4211 4311

5111 5211 5221 5231 5311 5312 5411 5421 5431 5511 5611 5612 5621 5711 5811 5812

ตัวชี้วัดโครงการจำนวนทั้งสิ้น  46  ตัวชี้วัด

9 ตัวชี้วัด 19.57%

2 ตัวชี้วัด 4.35% รอยละการบรรลุ 30 ตัวชี้วัด 65.22

5 ตัวชี้วัด 10.87% รอยละการไมบรรลุ 16 ตัวชี้วัด 34.78

30 ตัวชี้วัด 65.22%
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สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดโครงการมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
จำนวนตัวช้ีวัด 

ท้ังหมด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ร้อยละ
การบรรลุ 

1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 13 10 3 76.92 
2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 5 1 4 20.00 
3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำร ิ 9 7 2 77.78 
4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 3 3 0 100.00 
5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 16 9 7 56.25 

รวม 46 30 16 65.22 
ข้อมูล 26 ธันวาคม 2563 
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เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

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

1.1.1 โครงการ
พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรจัดการ
เรียนรู้  เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ  

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100 

ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  
80 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 80  หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
จำนวน  80 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีเน้ือหาระบุอยู่ใน มคอ. 2 

คณะ 
จำนวนหลักสูตร

ท้ังหมด 
จำนวนหลักสูตรท่ีได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด

การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 16 16 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 16 100 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 12 100 
เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 100 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 9 100 
วิทยาการจัดการ 9 9 100 
สาธารณสุขศาสตร์ 4 4 100 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 10 100 

รวม 80 80 100  
1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการ 
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

1.1.2.1.ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณการ
ดำเนินงานวิชาการ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
99.57 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 14,463,294.00  บาท ตั้งเบิกจำนวน 14,401,635.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.57 ณ วันที่ 2 ก.ค. 
2563  ได้แก่   
 

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1  3,930,000.00 5,197,970.00 132.26 
ไตรมาส 2  3,240,000.00 3,943,285.00 121.70 
ไตรมาส 3  3,560,000.00 3,119,850.00 87.63 
ไตรมาส 4  3,082,000.00 2,140,530.00 69.45 

รวม 14,463,294.00   14,401,635.00 99.57  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 

ร้อยละ   
95 

ร้อยละ  
45.09 

ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 2,311 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 1,042 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 45.09 รายละเอียดแยกเป็นคณะ ดังน้ี 

คณะ รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 รายวิชาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ ร้อยละ 
ครุศาสตร์ 172 13 7.56 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 448 258 57.59 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 570 270 47.37 
เทคโนโลยีการเกษตร 114 52 45.61 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 290 117 40.34 
วิทยาการจัดการ 354 123 34.75 
สาธารณสุขศาสตร์ 82 2 2.44 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 110 67 60.91 
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว รวมที่คณะไม่นับรวมซ้ำ 57  
บัณฑิตวิทยาลัย 123 64 52.03 
งานวิชาศึกษาทั่วไป 25 11 44.00 
ศูนย์ภาษา 23 8 34.78 

รวม 2,311 1,042 45.09 
 

(เอกสารแนบ 1.2.1.1) 
1.2.2  โครงการ
พัฒนาทักษะของ
นักศึกษาที่จำเป็น
ต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
63.30 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 9,864 คน (ข้อมูลนักศึกษาท้ังหมดจากสารสนเทศปีการศึกษา 2562)จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 6,244 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 63.30 ได้แก่ 
 

คณะ 
จำนวนนักศึกษา 

ท้ังหมด(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ 

ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (คน) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 1,691 454 26.85 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 983 686 69.79 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,936  1,663 85.90 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

คณะ 
จำนวนนักศึกษา 

ท้ังหมด(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ 

ท่ีจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (คน) 
ร้อยละ 

เทคโนโลยีการเกษตร 201 120 59.70 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 883 499 56.51 
วิทยาการจัดการ 2,765  1,783 64.48 
สาธารณสุขศาสตร์ 491 416 84.73 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 146 93 63.70 
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว 238 195 81.93 
บัณฑิตวิทยาลัย 530 335 63.21 

รวม 9,864 6,244 63.30 
(เอกสารแนบ 1.2.2.1) 

 
  

 
 

1.2.3  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชนต่อจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ  
23.89 

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนต่อ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 7,338 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปีการศึกษา 2562) เข้าร่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนจำนวน 1,772 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ  23.89 
(เอกสารแนบ 1.2.3.1) 
 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ 

ท้ังหมด(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 1,691 421 24.90 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 856 223 26.05 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,663 492 29.59 
เทคโนโลยีการเกษตร 201 74 36.32 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 499 81 16.23 
วิทยาการจัดการ 1,763 206 11.68 
สาธารณสุขศาสตร์ 442 222 50.23 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

คณะ 
จำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

(คน) 
จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

(คน) 
ร้อยละ 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 146 13 8.90 
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว 77 40 51.95 

รวม 7,338 1,772 24.15 
     

1.2.4 .โครงการบ่ม
เพาะให้บัณฑิตมี
ทักษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ (Startup) 

1.2.4.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่มีการ
พัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหม่ 

ร้อยละ 
 60 

ร้อยละ  
40 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 80 หลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 32 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 40 แยกตามคณะ ดังน้ี 
 

คณะ 
จำนวนหลักสูตร

ท้ังหมด 
จำนวนหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ร้อยละ 

ครุศาสตร์ 16 3 18.75 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16 3 18.75 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 11 91.67 
เทคโนโลยีการเกษตร 4 3 75.00 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 2 22.22 
วิทยาการจัดการ 9 4 44.44 
สาธารณสุขศาสตร์ 4 3 75.00 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 3 30.00 
รวม 80 32 40.00 

(เอกสารแนบ 1.2.4.1) 
1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ภาษาสากล  

1.3.1.1. ร้อยละของ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
70.59 

 
 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 7,338 คน (ข้อมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปีการศึกษา 2562)  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน 5,180 คน (ไม่นับนักศึกษาซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 70.59 ดังน้ี 
 

ลำดับ ชั้นปี เข้าร่วม(คน) 
1 ชั้นปี 1 (รหัส62) 1,032 
2 ชั้นปี 2 (รหัส61) 975 
3 ชั้นปี 3 (รหัส60) 1,545 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

ลำดับ ชั้นปี เข้าร่วม(คน) 
4 ชั้นปี 4 (รหัส59) 1,259 
5 ชั้นปี 5 (รหัส58) เฉพาะครุศาสตร์ 328 

6** นักศึกษาเข้าใหม่ (รหัส63) 
(เฉพาะวิทยาลัยนวตักรรม) 

41 

รวมท้ังสิ้น 5,180  
 
รายละเอียดแยกตามชั้นปี ดังนี้ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 รหัส 62 (รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,124 คน  เข้าร่วมจำนวน 1,032 คน คิดเป็นร้อยละ 91.81)  

ลำดับ ช่ือโครงการ คณะ 
จำนวนทั้งสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม
(คน) 

วันเดือนปี 

1. คก.อบรมทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน (ศูนย์ภาษา) 

ทุกคณะ 1,000 927 20ม.ค.63–14ม.ีค.63 
21ก.ค.63-13ส.ค.63 

2. คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ รหัส 62 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

48 44 25ม.ค.63-29มี.ค.
63 

3 คก.อบรมความรู้TOEIC (TOEIC 
Preparation1) 

วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

50 41 15มี.ค.63-5ก.ค.
63 

4. คก.พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมในศตวรรษท่ี21 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
สระแก้ว 

26 20 29 ก.พ. – 6 มี.ค. 
63 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,124 1,032 ร้อยละ 91.81 
หมายเหตุ คก.ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 น้ีกำหนดตามกลุ่มเป้าหมายคือ 1,000 คน ที่เลือกลงทะเบียนอบรมแทนเรียนรายวิชา  
              และนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรอบรมเฉพาะกลุ่มแบบเข้มข้น จึงไม่ใช่จำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่คงอยู่  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 รหัส 61 (รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,189 คน  เข้าร่วมจำนวน 975 คน คิดเป็นร้อยละ 82)    

ลำดับ ช่ือโครงการ คณะ 
จำนวนทั้งสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม
(คน) 

วันเดือนปี 

1. คก.อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ (เทคนิคการทำ
ข้อสอบการอ่าน (Reading) และการฟัง 
(Listening)) 

คณะครุศาสตร์ 273 273 1, 2, 4 มิ.ย. 63 

2. ภาษาอังกฤษสำหรับโครงการครูคืนถ่ิน 42 42 2 ม.ค.63-30 มิ.ย.63 
3. คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษาสาขา

ภาษาอังกฤษ 
 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 

35 34 2 ก.พ. - 8 มี.ค. 63/3 
- 27 ก.พ. 63 

4. คก.อบรมความรู้ TOEIC (รู้ทันข้อสอบใหม่ 
Updated TOEIC 2020 พิชิตB1 CEFR สำหรับ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ) 

6 6 25 ม.ค. 63 – 29 มี.ค. 
63 

5. คก.อบรมความรู้ TOEIC (พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการอบรมความรู้ 
TOEIC) 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

 

272 231 27-30 มิ.ย.63,1-2,4-
9,11-12,18-19ก.ค.63 

6. คก.Techniques to speak English with 
confidence in the 21st Century   

คณะวิทยาการจัดการ 235 198 18-19, 25-26 ก.ค. 
63 

7. คก.อบรมความรู้TOEIC (TOEIC Preparation2) วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

14 13 14 – 22 ม.ีค. 63 /10 
มี.ค. – 26 พ.ค. 63 

8. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์
และการสื่อสาร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

125 0 1,8,15 มี.ค. 63 

9. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
สำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

65 61 2,9 ก.พ./16,23 ก.พ. 
63 

10. คก.อบรมทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

25 22 1–30 ม.ิย. 63 

11. คก.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

97 95 24-28 ก.พ. 63, 2-3 
มี.ค. 63 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,189 975 ร้อยละ 82 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 รหัส 60 (รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,608 คน  เข้าร่วมจำนวน 1,545 คน คิดเป็นร้อยละ 96.08) 
 

ลำดับ ช่ือโครงการ คณะ 
จำนวนทั้งสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม
(คน) 

วันเดือนปี 

1. คก.อบรมความรู้ภาษาอังกฤษ (เทคนิคการทำ
ข้อสอบการอ่าน (Reading) และการฟัง 
(Listening)) 

คณะครุศาสตร์ 346 346 1, 2, 4 มิ.ย. 63 

2. คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษา  
สาขาภาษาอังกฤษ 

 
คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

46 45 2 ก.พ. - 8 มี.ค. 63 
/ 3 - 27 ก.พ. 63 

3. คก.อบรมความรู้ TOEIC (รู้ทันข้อสอบใหม่ 
Updated TOEIC 2020 พิชิตB1 CEFR สำหรับ
นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษนานาชาติ) 

7 5 25 ม.ค. 63 – 29 
มี.ค. 63 

4. คก.อบรมความรู้ TOEIC (พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสนทนาและการอบรมความรู้ TOEIC) 

คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ 

312 277 12-23 ก.พ. 63, 1, 
7, 8 มี.ค. 63 

5. คก.อบรมความรู้ TOEIC สำหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะวิทยาการจัดการ 378 376 ก.ค. 63 
6. คก.TOEIC Boot Camp 1 วิทยาลัยนวัตกรรม 

การจัดการ 
26 25 7 - 17 มี.ค. 63 /10 

มี.ค. – 26 พ.ค. 63 
7. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการใช้ไวยากรณ์

และการสื่อสาร 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

216 202 1,8,15 มี.ค. 63 

8. คก.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับ
นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

96 91 1,8 ก.พ./15,22 ก.พ./
29 ก.พ., 7 มี.ค. 63 

9. คก.อบรมความรู้ VRU-TEP (เพื่อเตรียมสอบ VRU-
TEP) 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

44 43 11-14, 
26-28 ก.พ. 63 

10. คก.อบรมความรู้ VRU-TEP (การเตรียมความพร้อม
ให้นักศึกษาในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ) 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

118 116 19-20, 24-25 ก.พ., 
2-4 มี.ค. 63 

11. คก.พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในศตวรรษท่ี 21 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ 
สระแก้ว 

19 19 29 ก.พ. 63, 1-6 
มี.ค. 63 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,608 1,545 ร้อยละ 96.08 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 รหัส 59 ทุกคณะ (รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,330 คน เข้าร่วมจำนวน 1,259 คน คิดเป็นร้อยละ 94.45) โดยแยก
เป็น 2 โครงการ(ไม่นับจำนวนนักศึกษาซ้ำกัน) ดังนี้ 
 
1. นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 รหัส 59 เฉพาะคณะครุศาสตร์ (รวมจำนวนท้ังสิ้น 310 คน เข้าร่วมจำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 78.39) 

ลำดับ ช่ือโครงการ คณะ 
จำนวนทั้งสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม
(คน) 

วันเดือนปี 

1. คก.ความรู้ TOEIC/60ชม. คณะครุศาสตร์ 310 243 11ก.ค.63-2ส.ค.63 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 310 243 ร้อยละ 78.39 

 
 
 
2. นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 รหัส 59 ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์ (รวมจำนวนท้ังสิ้น 1,023 คน เข้าร่วมจำนวน 1,016 คน คิดเป็น
ร้อยละ 99.32) 

ลำดับ ช่ือโครงการ คณะ 
จำนวนทั้งสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม
(คน) 

วันเดือนปี 

1. คก.สอบวัดความรู้ VRU-TEP ทุกคณะ  
(ยกเว้นคณะครศุาสตร์

310 คน) 

1,023 1,016 2ก.พ.63–6มิ.ย63 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,023 1,016 ร้อยละ 99.32 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 รหัส 58 เฉพาะคณะครุศาสตร์ (รวมจำนวนท้ังสิ้น 330 คน เข้าร่วมจำนวน 328 คน คิดเป็นร้อยละ 99.39) 

ลำดับ ช่ือโครงการ คณะ 
จำนวนทั้งสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม
(คน) 

วันเดือนปี 

1. คก.สอบวัดความรู้ VRU-TEP คณะครุศาสตร์ 330 328  
รวมจำนวนทั้งสิ้น 330 328 ร้อยละ 99.39 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

นักศึกษาเข้าใหม่ รหัส 63 (ว.นวัตกรรม รวมจำนวนท้ังสิ้น 41 คน  เข้าร่วมจำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ) 

ลำดับ ช่ือโครงการ คณะ 
จำนวนทั้งสิ้น 

(คน) 
เข้าร่วม
(คน) 

วันเดือนปี 

1. โครงการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษนักศึกษาเข้า
ใหม่(เปลี่ยนแปลงจากโครงการเดิมและเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมาย) 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
การจัดการ 

41 41 22-28 มิ.ย. 63 

รวมจำนวนทั้งสิ้น 41 41 ร้อยละ 100 
   
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาที่นำมาคำนวณเป็นจำนวนนักศึกษาคงอยู่ในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ รวมกับชั้นปีที่ 5 
เฉพาะคณะครุศาสตร์ และนักศึกษาเข้าใหม่ว.นวัตกรรม ที่ศูนย์ภาษากำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการตามแผนฯ  
 
 

1.4.1 โครงการ        
สร้างเครือข่ายใน
รูปแบบประชารัฐ       
กับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวน
เครือข่าย       
ความร่วมมือ
ภายในประเทศที่มี
การดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

14  
เครือข่าย 

87 
เครือข่าย 

มหาวิทยาลัย มีจำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 87 เครือข่าย ได้แก่ 

คณะ 
เป้าหมายจำนวน

เครือข่ายความร่วมมือ 
ผลจำนวนเครือข่าย

ความร่วมมือ 
โครงการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชนท้องถิ่น 
ครุศาสตร์ 2 35  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 6  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 10  
เทคโนโลยีการเกษตร 2 2  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 2  
วิทยาการจัดการ 2 4  
สาธารณสุขศาสตร์ 2 5  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2   
มรภ.วไลยอลงกรณ์สระแก้ว 2 1 19 

รวม 18 68 19 
(เอกสารแนบ 1.4.1.1) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนใน
ต่างประเทศที่มีการ
ดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

5   
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน - เครือข่าย แต่มีการ
ดำเนินการจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางให้กับอาจารย์ จำนวน 23 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ด้านการบริหารและการเรียนการสอน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ Southwest 
Minnesota University ณ Southwest Minnesota University สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 24 - 28 ก.พ. 63 งบประมาณตั้งเบิกใช้ไป 
27,215 บาท  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ การฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา ณ วัดพุทธคยา และกุสินารา ประเทศอินเดีย ประจำปีการศึกษา 2562 
ระหว่าง นักศึกษา และอาจารย์นิเทศจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ พี่เลี้ยงนักศึกษาสหกิจศึกษา สถานที่ วัดพุทธคยา และกุสินารา 
ประเทศอินเดีย วันเดือนปี ธ.ค. 62- มี.ค. 63 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
และแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจในประเทศอินเดีย ระหว่าง คณะวิทยาสตร์และเทคโนโลยี กับ วัดไทยพุทธคยาและวัด
ไทยกุสินาราเฉลิมราชย์  สถานที่ ประเทศอินเดีย วันเดือนปี ระหว่างวันที่ 18 พ.ย.62 – 10ก.พ.63 

1.5.1 โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาครูทุกชั้นปี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพครู 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
81.36 

จำนวนนักศึกษาครูทุกชั้นปีจำนวน 1,679 คน เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครูจำนวน 1,366 คน (ไม่นับ
ซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 81.36  
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวนทั้งสิ้น 379 คน  
เข้าร่วมจำนวน 379 คน วันที่ 12 ธ.ค. 2562 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) รายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จำนวนทั้งสิ้น 245 คน  
เข้าร่วมจำนวน 223 คน วันที่ 21 ก.ค. 2563 
 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 3  
- 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2  จำนวนทั้งสิ้น 309 คน เข้าร่วมจำนวน 308 คน วันที่ 21 พ.ย. 2562 
2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 จำนวนทั้งสิ้น 309 คน เข้าร่วมจำนวน 308 คน วันที่ 23 ม.ค. 2563 
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 จำนวนทั้งสิ้น 309 คน เข้าร่วมจำนวน 309 คน วันที่ 23 มี.ค. 2563  
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1  จำนวนทั้งสิ้น 345 คน เข้าร่วมจำนวน 344 คน วันที่ 25 มิ.ย. 2563  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

5. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 จำนวนทั้งสิ้น 345 คน เข้าร่วม จำนวน 332 คน วันที่ 6 ส.ค. 2563  
6. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1   จำนวนทั้งสิ้น 345 คน เข้าร่วมจำนวน 340 คน วันที่ 17 ก.ย. 2563  
นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  จำนวนทั้งสิ้น 331 คน เข้าร่วมจำนวน 330 คน วันที่ 28 ต.ค. 2562 
2. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จำนวนทั้งสิ้น 330 คน เข้าร่วมจำนวน 329 คน วันที่ 19 ธ.ค. 2562  
3. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2  จำนวนทั้งสิ้น 330 คน เข้าร่วมจำนวน 328 คน วันที่ 27 ก.พ. 2563 
4. ปฐมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวนทั้งสิ้น 309 คน เข้าร่วมจำนวน 309 คน วันที่ 18 มิ.ย. 2563  
5. สัมมนากลางภาคนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวนทั้งสิ้น 311 คน เข้าร่วมจำนวน 307 คน วันที่ 13 ส.ค. 2563  
6. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จำนวนทั้งสิ้น 311 คน เข้าร่วมจำนวน 310 คน วันที่ 16 ก.ย. 2563  

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนของโรงเรียน
สาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 

1.6.1.1ร้อยละของ
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตทุกระดับชั้นที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะใน  
ศตวรรษที ่21 

ร้อยละ 
85 

100 
 

จำนวนนักเรียนสาธิตทั้งหมด  2,180 คนจำนวนเรียนที่เข้าร่วม 2,180 คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 
1.ชื่อกิจกรรมค่ายลูกเสือ Day Camp ระดับประถมศึกษาตอนต้นสู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 321 คน เข้าร่วมจำนวน 321 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.นักเรียนสามารถนำความรู้จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือ
ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ เช่น การทำงานเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม ๆ สังเกตจากการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อให้กิจกรรมน้ัน ๆ 
บรรลุเป้าหมาย และการเป็นผู้มีจิตอาสาของนักเรียนเป็นรายบุคคลในการช่วยเหลืองาน และกิจกรรมต่าง ๆ 
2. ชื่อกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง 
กลุ่มเป้าหมายจำนวน....94...คน เข้าร่วมจำนวน...94...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา.การจัดกิจกรรมนักเรียนได้มีการฝึกระเบียบวินัย 
เช่น ระเบียบแถวการตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากน้ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎของการอยู่ค่ายพร้อมทั้งการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
3. ชื่อกิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมือง ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มเป้าหมายจำนวน...539....คน เข้าร่วมจำนวน..539....คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนานักเรียนสามารถนำความรู้
จากการเรียนรู้วิชาลูกเสือไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น การเรียนระเบียบวินัย การฝึกทำสูทกรรมและอ่ืนๆ 
4. ชื่อกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลสำหรับแผน การเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม. 1-3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน....94...คน เข้าร่วมจำนวน...94...คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา. เช่น. การพัฒนาด้านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้ทางด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางท้องทะเล  
5. ชื่อกิจกรรม Fun English Camp ป.4-6 IEP กลุ่มเป้าหมายจำนวน 209 คน เข้าร่วมจำนวน 209 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เช่น 
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนจากการจัดกิจกรรมบนเวที และฐานกิจกรรม
การฝึกทักษะการสื่อสารกับเจ้าของภาษาและนำทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการสื่อสารกับครูสอนภาษา 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

ผู้ปกครองและเพื่อน 
6. ชื่อกิจกรรม Fun English Camp ม.1-3 IEP  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 234 คน เข้าร่วมจำนวน 234 คน ทักษะที่ได้รับการนักเรียนได้
พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนจากการจัดกิจกรรมบนเวที และฐานกิจกรรมการฝึกทักษะ
การสื่อสารกับเจ้าของภาษาและนำทักษะทางภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ใช้ในการสื่อสารกับครูสอนภาษา ผู้ปกครองและ
เพื่อน 
7. ชื่อกิจกรรม ค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สู่การเป็นพลเมืองดีและทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาติบ้านเมืองกลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 241 คน เข้าร่วมจำนวน 241 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา เช่น กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนฝึกประสบการณ์จริง เช่น การทำ
สูทกรรม การเดินทางไกล การผจญภัยกับสถานการณ์จริง นอกจากน้ันยังฝึกความอดทน การมีระเบียบวินับ และการใช้ชีวิตร่วมกันกับ
เพื่อนๆ 
8. กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมนักเรียนจำนวน 2,200 คน จากนักเรียน 
2,293 คน จากผลงานของนักเรียนที่นำความรู้ไปใช้จากกิจกรรมจำนวน 2,000 คน จากนักเรียน 2,293 คน 

 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

มากกว่า 
4.51 

4.87  จากการประเมินตนเองและความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับการศึกษาปฐมวัย 4 
องค์ประกอบ 9 ตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบที่ 1 คุณภาพของเด็ก คะแนน 5.00 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม คะแนน 5.00 ระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ คะแนน 4.50 ระดับดี  
องค์ประกอบที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คะแนน 5.00 ระดับดีมาก  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ คะแนน 4.87 ระดับดีมาก 
 

 

1.6.1.3 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
ภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มากกว่า 
4.51 

4.72   จากการประเมินตนเองและความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังน้ี 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ผลรับผู้เรียน คะแนน 4.50 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม คะแนน 4.88 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ คะแนน 4.50 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คะแนน 5.00 ระดับดี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ คะแนน 4.72  ระดับดีมาก 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1จำนวนเงิน
สนับสนุนการวิจัย
ต่อปี 

40 
ล้านบาท 

11.538 
ล้านบาท 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11,538,680 บาท (นับตามปีงบประมาณ) 
  

ที่ คณะ/หน่วยงาน งบฯ ภายนอก งบฯ ภายใน งบฯ รวม 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         -       448,000.00      448,000.00  
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                -                      -                    -    
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร                -                      -                    -    
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,160,000      914,000.00    2,074,000.00  
5 คณะครุศาสตร์    485,000.00  200,000.00     685,000.00  
6 คณะวิทยาการจัดการ                -       2,835,200.00    2,835,200.00  
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์                -                      -                   -    
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     263,680.00       4,192,300.00    4,455,980.00 
9 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป                -                      -                    -    
10 สถาบันวิจัยและพัฒนา     1,040,500                   -       1,040,500.00  

รวม 2,949,180.00 8,589,500.00   11,538,180.00 
(เอกสารแนบ 2.1.1.1)  

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์      
เพื่อเสริมสร้าง     
ความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น   

 
 

 

2.2.1.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับการ
ส่งเสริมการผลิตผล
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่
ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือ

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
20.78 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน 534 คน (อ้างอิง สารสนเทศ ประจำปี 2562) มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) จำนวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 20.78  
(เอกสารแนบ 2.2.1.1) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

2.2.2 โครงการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม 
จนมีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.2.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย
เชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรมจนมี
การจดทะเบยีนจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ระดับ  
5 

ระดับ  
4 
 

ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่
ระดับ 4 
ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดทำแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
            - มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน ให้
เกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ของแผน 
ระดับท่ี 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับท่ี 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50-100 
            - มหาวิทยาลัยมีผลการดำเนินโครงการที่สำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้  จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
               1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การเขียนคำขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 
               2.โครงการคลินิกวิจัยให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฎิบัติการด้านการวิจัยและนวัตกรรม จนมีการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
               3.โครงการขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
            - มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนโดยนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อขอปรับ
ประกาศ มติที่ประชุมให้ปรับประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและจัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร พ.ศ.2563 ข้อ 6 หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่นำไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูป
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
ระดับ 5 มีการจดทำเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
           - มหาวิทยาลัยมีผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 5 เรื่อง ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมทรัพย์ทาง
ปัญญา 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
2.2.3. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนครั้ง
การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

2 ครั้ง 9 
ครั้ง 

 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 9 ครั้ง  
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12  วันเดือนปีที่จัด  24-25  ตุลาคม  2562  สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 
2. ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 การเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันเดือนปีที่จัด 23 พฤศจิกายน 2562 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3. ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร วันเดือนปีที่จัด  22  กุมภาพันธ์  2563 สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
4. ชื่อการประชุม วิชาการและนิทรรศการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับระดับชาติ ครั้งที่ 2  ร่วมกับเครือข่าย วันเดือนปีที่จัด  
20 พฤษภาคม 2563 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

1. ชื่อการประชุม “บทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนสังคมแห่งนวัตกรรมและพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง Roles of the 
University as the driver for changes and Innovation –based society” ระด ับชาต ิ/ระด ับนานาชาต ิ ร ่วมกับเคร ือข ่ าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันเดือนปีที่จัด 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.นำเสนอผลการวิจัยในเวทีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง   
ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง  วันเดือนปี 29 พฤศจิกายน 2562  ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. ชื่อการประชุม 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 ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ระดับนานาชาติ  
ร่วมกับเครือข่าย มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 19 สถาบันได้แก่ (There are academic networks in organizing this meeting, 
consisting of 19 departments which are) 
-University of Tasmania, Australia 
-Embassy of The Republic of Indonesia, Indonesia 
-Eastern Institute for Integrated Learning in Management, India 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
-University of Applied Science Europe, Germany 
-Myanmar Creative Institute, Myanmar 
-Faculty of Engineering of National University of Laos, Laos 
-Cambrian Education Group, Bangladesh 
-Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia 
-Consulate of the Republic of Moldova in the Kingdom of Thailand 
-Graduate School Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
-Department of Education Faculty of Education Kasetsart University  
-Faculty of Public Health Valaya Alongkorn Rajabhat University In the royal patronag 
-Srinakharinwirot University 
-Rajamangala University of Technology Rattanakosin The end of the Empire 
-Rajamangala University of Technology Suvarmabhumi 
-Faculty of Humanities and Social Sciences Chom Bueng Rajabhat University  
-Northern College 
-Nakhonratchasima College 
-Pathumthani University วันเดือนปีที่จัด 16 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1. ชื่อการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ร่วมกับเครือข่าย จำนวน 11 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 
- มหาวิทยาลัยบูรพา 
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- มหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
- วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สถานที่  ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. ชื่อการประชุม โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมงานวิจัยระดับนานาชาติด้านการประยุกต์ทฤษฏีจุดตรึงเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ร่วมกับเครือข่าย King Mongkut's University of Technology Thonburi,Thailandn วันที่ 19-21 ธ.ค. 2562 อาคารเรียน
รวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

2.3.1โครงการ
พัฒนาการผลิต
ผลการวิจัยของ
อาจารย์ด้านการ
ผลิตหรือพัฒนาครู 

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

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
22.62 

จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 137 คน  (คณะครุศาสตร์ 71 คน,โรงเรียนสาธิต 66 คน) จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมผลิตผลงานวิจัย
ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
พัฒนาครูจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62 แยกระดับชาติ 33 เรื่อง  
(เอกสารแนบ 2.3.1.1) 
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เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพนัธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อร่วมกัน
ศึกษาแก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  
 
 

3.1.1.1 จำนวน
หมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วที่มี
ฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

30  
หมู่บ้าน 

 

156 
หมู่บ้าน 

 

จำนวนหมู่บ้านเป้าหมาย 30 หมู่บ้าน มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว  จำนวน ทั้งหมด 242 หมู่บ้าน  โดยเก็บฐานข้อมูลตำบลในรูปแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ 
http://learn.vru.ac.th/engagement/  ซ่ึงภายในฐานข้อมูลตำบล หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ประเด็นการพัฒนา
เชิงพื้นที่ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน อาทิ ทรัพยากร ภาคีเครือข่าย ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น แบ่งเป็น 
จังหวัดปทุมธานีจำนวน 100 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้ว 142 หมู่บ้าน หลังจากดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น 
พบว่า  จังหวัดปทุมธานี มีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 58 หมู่บ้าน จังหวัดสระแก้วมีรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 98 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละของ
หมู่บ้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น คือ 77.69   โดยแยกเป็นผลการดำเนินงาน  
      จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 10 ตำบล จำนวน 58 หมู่บ้าน มีรายได้ต่อเดือนเดิม โดยเฉลี่ย 8,000 บาท รายได้
ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 2,814.40 บาท รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.18  
      จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ จำนวน 11 ตำบล จำนวน 98  หมู่บ้าน มีรายได้ต่อเดือนเดิม โดยเฉลี่ย 5,000 บาท รายได้
ต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 785.50  บาท รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71  
 

หน่วยงาน 
จังหวัดปทุมธาน ี จังหวัดสระแก้ว 

แผน ฐานขอ้มูลที่ได้ แผน ฐานขอ้มูลที่ได้ 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (16 หมู่บ้าน)  16 10 - 1 
2. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (12 หมู่บ้าน) -  12 12 
3. คณะวิทยาการจัดการ    (20 หมู่บ้าน)           12 2 8 5 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (22 หมู่บ้าน) 22 2 10 2 
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(28 หมู่บ้าน) 12 6 16 6 
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร (28 หมู่บ้าน) - - 28 1 
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (12 หมู่บ้าน)     12 12 - - 
8. คณะครุศาสตร์ (18 หมู่บ้าน)               10 10 8 11 
9. งานวิชาศึกษาทั่วไป        - - - - 
10.สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (16 หมู่บ้าน) 16 16 - - 
11. มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว (60 หมู่บ้าน)   - - 60 60 

รวม     100 58 142 98  

http://learn.vru.ac.th/engagement/%20%20ซึ่ง
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 

 

3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
จากภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่
บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ  
5 

ระดับ  
2 
 

          มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น เพื่อร่วมศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น 
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 2 ได้แก่ 
ระดับท่ี 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการร่วมกับคณะและหน่วยงาน จัดทำบันทึกลง
นามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว 
ระดับ 2  มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 
     ในการกำหนดชุมชนของการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ โดยรองอธิการบดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ พร้อมด้วย ผศ.เศกพร  ตันศรี
ประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เดินทางเพื่อประชุมร่วมกับพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้วเพื่อหาพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาชุมชนร่วมกัน  สรุปออกมาได้เป็นพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี 10 ตำบล ได้แก่ 
ตำบลระแหง ตำบลคูบางหลวง ตำบลคูขวาง ตำบลบ่อเงิน ตำบลหน้าไม้ ตำบลบ้านงิ้ว ตำบลคลองหวาย ตำบลบึงชำอ้อ ตำบลศาลา
ครุ และตำบลคลองห้า  และจังหวัดสระแก้ว 11 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแก้ง ตำบลคลองไก่เถื่อน ตำบลทุ่งมหาเจริญ ตำบลหนอง
ตะเคียนบอน ตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลทัพราช ตำบลทัพเสด็จ ตำบลคลองน้ำใส ตำบลเมืองไผ่ ตำบลวังใหม่ และตำบลโนนหมากมุ่น  
รวม 21 ตำบล จากน้ันได้นำข้อมูลมาประชุมร่วมกับผู้จัดการพื้นที่ ในการประชุมวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม
บัณฑิตวิทยาลัย 409  เพื่อให้ผู้จัดการพื้นที่ดำเนินการเลือกพื้นที่ดำเนินงานโดยผู้จัดการพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้จัดการพื้นที่ได้ดำเนินการ
เลือกอาจารย์นักพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประสานงานในการดำเนินโครงการ  โดยจัดทำปฏิทินการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูล และยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น หลังจากน้ัน ผู้จัดการพื้นที่เข้าพบและแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และข้อปรึกษาหารือ
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้แก่ นายอำเภอ ส่วนงานปกครองอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ และ ที่ว่า
การอำเภอ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว   
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50 
ระดับ 4  มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51 – 100  
 สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ สระแก้ว ร่วมกันดำเนินโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นจำนวน 56 กิจกรรม และได้ดำเนินกิจกรรมได้ครบทั้ง 56 กิจกรรมมีสรุปและประเมินผล
กิจกรรมเข้าสู่ระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ(VRU Project Monitoring System) คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยในระยะที่ 1 ดำเนินกิจกรรมในธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 ได้ข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 10 ตำบล หรือ 100 หมู่บ้าน และ  จังหวัดสระแก้ว  จำนวน 11 ตำบล หรือ 142 หมู่บ้าน โดยดำเนิน
กิจกรรมในธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563 ได้ข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลชุมชน  ตัวอย่างเช่น 
1.โครงการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาขีพ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ได้นวัตกรรมประเภทวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง  ดังน้ี 
1. เกิดตลาดชุมชนตำบลคลองควาย ร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย และอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 1 แห่ง 

2. ศูนย์อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมตำบลคลองควาย จำนวน 1 ศูนย์ 
2. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาด
หลุมแก้ว   
ได้นวัตกรรมประเภทวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง  ดังน้ี 
เกิดต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้ากาละแมมอญที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน จำนวน 1 ชิ้นงาน 
3. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุม
แก้ว  
เกิดนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ดังน้ี 
1. ได้สูตรน้ำพริกแกง และน้ำพริกแกงปรุงรสชนิดต่างๆ  จำนวน 6 ชนิด ได้แก่ น้ำพริกแกงเผ็ด  น้ำพริกแกงเผ็ดปรุงรส น้ำพริกแกงส้ม 
น้ำพริกแกงส้มปรุง น้ำพริกแกงเขียวหวาน และน้ำพริกแกงเขียวหวานปรุงรส  
2.  ได้สูตรน้ำพริกปลาป่นที่คงที่ จำนวน 1 สูตร 

4.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว 
เกิดนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ดังน้ี 
1. ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าที่เอกลักษณ์ของชุมชน จำนวน 4 ชิ้นงาน ประกอบด้วย ตราสินค้าไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เค็ม และ
ข้าวต้มมัด 
2. ได้สื่อวีดีทัศน์ จำนวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
(2.1) เรื่องปลูกผักบนแคร่ (2.2) เรื่องระบบน้ำวน อควาโปนิกส์  
(Aquaponics)  
(2.3) เ รื่ อง ก า ร เ รี ย น รู้ วิ ถี ก า ร อ ยู่ กับ ธ ร รม ช า ติอ ย ่าง ยั่งยืน (Permaculture) และ ได้สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เรื่อง  
คือเรื่อง “6 ขั้นความสำเร็จการเกษตรบ่อเงิน” 
5.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว 
ได้ประเภทนวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ดังน้ี 



(ร่าง) 

23 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
1. เกิดชุมชนนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยต้นแบบที่เป็นตัวอย่างด้านเกษตรปลอดภัยที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ให้ประชาชนในตำบล
หน้าไม้ 
2. เกิดคณะกรรมการชุมชนนวัตกรรมเกษตรปลอดภัยที่มีผู้ขับเคลื่อนหลักคือภาคประชาชน และมีหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อน 
ได้แก่ โรงเรียน และอบต.หน้าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ระยะยาว คือ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวของตำบลหน้าไม้ และ
จุดประสงค์ระยะสั้น คือ เพื่อต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตรในตำบลให้ 
เป็นฐานต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน จำนวน 1 ชุด 
6.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ 
ได้นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนเข้งแข็ง เกิดต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มที่ใช้วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชิ้นงาน  

7. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ 
ได้นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนเข้งแข็ง  คือต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า พริกแกงและเห็ดทองสมุนไพร จำนวน 2 ชิ้นงาน 
 

8.  กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านง้ิว อำเภอสามโคก 
1. ได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าพริกแกงที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน จำนวน 1 ชิ้นงาน 
2. ได้สื่อวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่  วัฒนธรรมชาวมอญ จำนวน 1 เรื่อง 
9. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลคลองควาย  
1. 1. เกิดตลาดชุมชนตำบลคลองควาย ร้านค้าที่ได้รับมาตรฐานอาหารปลอดภัย และอาหารสะอาด รสชาติอร่อย จำนวน 1 แห่ง 

2. ศูนย์อนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมตำบลคลองควาย จำนวน 1 ศูนย์ 
10.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลคลองห้า 
1. เกิดนวัตกรรมการให้น้ำในโรงเรือนผลิตพืชแบบปิดของกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองห้า จำนวน 1 นวัตกรรม 
2. เกิดตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า จำนวน 1 แห่ง 
3. ได้บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าขนมอบ จำนวน 2 ชิ้นงาน 
4. การจดทะบียนกลุ่มสัมมาชีพ ชื่อกลุ่มสัมมาชีพขนมอบบ้านคลองห้า จำนวน 1 กลุ่ม 
5. การจดทะบียนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรปลอดภัยลุงผู้ใหญ่ หมู่ 12 ตำบลคลองห้า จำนวน 1 กลุ่ม 
จังหวัดสระแก้ว 
1. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาพัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลบ้านแก้ง อำเภอ
เมือง เกิดนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ 

1. เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับพื้นที่ “ผู้ก่อการดี” จำนวน 1 ชุด 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
2.. เกิดรูปแบบการทำงานเพื่อสร้างผลลัพธ์ร่วมกันภายใต้กรอบการดำเนินงานสำคัญ จำนวน 1 รูปแบบ 
2. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาพัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลคลองไก่เถื่อน 
อำเภอ 
คลองหาด 
เกิดนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมดี ชุมชนสวยงามเกิดกระบวนการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้บริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืน เรื่อง “ธนาคารน้ำใต้
ดิน (ระบบปิด)” 
3. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาพัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอ 
วังน้ำเย็น 
เกิดนวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ได้แก่ 
1. การปลูกผักปลอดสารและการทำสารชีวภัณฑ์อย่างง่ายที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิต 

2. เกิดกระบวนการวิธีการปรุงดินด้วยเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

3. เกิดยุวเกษตร 
4. กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ พัฒนาพัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น ตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร  จำนวน 10 หมู่บ้าน  
เกิดนวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  
(2.1) ผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากสมุนไพรไพล  
(2.2) ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวจากสมุนไพรไพล (2.3) ผลิตภัณฑ์สบู่รังไหมและว่านหางจระเข้ 
ระดับ 5 ชุมชนหรือองค์กรเปา้หมายท่ีได้รับการพัฒนาและท่ีมีความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืนท่ีปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน
และมีการจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
            มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสำนักสง่เสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ร่วมกับ
คณะและ มรภ.สระแก้ว มีเกณฑ์ในการวดัระดับการดำเนินงานชุมชนท้องถิ่นเข้มแขง็อย่างยัง่ยืน ตามหลักการดำเนินงาน 16 
เป้าหมาย ดงัน้ี 
1. องค์กรชุมชนและตำบลที่มสีมรรถนะในการจัดการสูง 
2. ได้รับการจดัสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ 
3. ตำบลมีสมรรถนะในการวิเคราะห์วสิาหกิจชุมชนและมีสถาบนัการเงินของชุมชน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
4. สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที ่
5. เกษตรพอเพยีงอาหารปลอดภยั 
6. มีสระน้ำประจำครอบครัว 
7. จัดการวิสาหกิจชุมชน 
8. ฝึกอบรมทักษะอาชพี 
9. จัดการโครงสร้างพื้นฐาน กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลงังาน 
10. ตำบลปลอดภัย 
11. พฒันาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง 
12. องค์ระบบสขุภาพตำบลดแูลประชาชนทุกคน  
13. ศูนย์เรียนรู้ตำบล 
14. ระบบยุติธรรมชุมชน 
15. ระบบสื่อสารชุมชน 
16. ตำบลทำความด ี
ชุมชนที่ผ่านหลักการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า 14 เป้าหมาย และมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน NGO มีส่วนร่วมในการดำเนิน
กิจกรรม จึงสามารถจัดอยู่ในเกณฑ์ชุมชนที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ซ่ึงจากการดำเนินโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตฯ และโครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาฯ โดยในวันที่ 11 กันยายน 2563 มีพิธีเปดิศูนยเ์รียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชา “เห็ด สืบ สาส์น” ณ ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “เหด็ สบื สาส์น”  ตำบลคขูวาง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จงัหวดัปทุมธานี เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้และมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอยา่งคุ้มค่า  ซ่ึงนายธีระชัย ศิลา
ขาว กำนันตำบลคูขวาง และนายวีระ ชมเพลินใจ ผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 4 ตำบลคขูวาง บรรยายให้ความรู้ในเก่ียวกับศาสตร์
พระราชาในเร่ืองของกระบวนการผลติเหด็ ผักปลอดสาร การปศุสัตว ์และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถงึการใช้นวตักรรม
เข้ามาชว่ยในการควบคุมสภาพแวดล้อมในการผลติพืชผลทางการเกษตรทีเ่หมาะกับวิถชีีวิตชุมชน และการพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน แก่หัวหน้าส่วนราชการ คณะผูบ้ริหารจากบริษัท ไทย เบฟเวอเรจ จำกัด ประชาชนทั่วไปและนักเรียน อีกทั้งยังมีการ
นำเสนอข้อมูลการบรรยายน้ีผ่านทางสื่อโทรทศัน์และสื่อออนไลน์ อาทิ ไทยคู่ฟ้านิวส ์สถานีโลกธุรกิจ 4Quarter-เศรษฐกิจ
บูรณาการสำหรับนักบริหารระดับประเทศ ข่าวสด มติชน และประชาชาติธุรกิจ ทำให้ผูค้นที่ตดิตามในแต่ละแหลง่สื่อ รับรู้ถึง
ผลงานของมหาวทิยาลัยมากขึ้น คดิเป็นร้อยละ 100 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
3.1.2 โครงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงาน         
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่
ลงทะเบียนใน
รายวิชาศึกษาทั่วไป
มีการลงพื้นที่
ดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป (รายวิชา VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตวไลยอลงกรณ์) ทั้งหมดจำนวน  992 คน   
ลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 992 คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 
1. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ การป้องกันและควบคุมปัญหาโรคติดต่อในชุมชน 
จำนวน 12 คน  
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน 
 ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 2 ธันวาคม - 22 มกราคม 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม : จากการลงพื้นที่ทำโครงการการป้องกันและควบคุมปัญหาโรคติดต่อในชุมชนซอยโรงเรียนวัดคุณหญิง
ส้มจีน ได้ผลสรุปจากแบบประเมินความพึงพอใจ แบบวัดความรู้ดังน้ี ผู้เข้าร่วมทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่คิดว่าโครงการของเรามี
ประโยชน์อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ได้จริง ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ กรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน บ้านไท จังหวัดสระบุรี 
จำนวน 10 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : หมู่บ้านไท ตำบลโคกแย้  
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 2 ธันวาคม  และ 20-22 มกราคม 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม : จากผลการการสำรวจพบว่ามีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นชาย 12 คน และหญิง 8 คน อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 24 
ปี ระดับการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่ ระดับปริญญาตรี อาชีพ ข้าราชการ 4 คน พนักงานบริษัท 3 คน และรับจ้างทั่วไป 2 คน 
และเป็นนักศึกษา 11 คน รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 บาท 
 จากตารางสรุปได้ว่าความพึงพอใจการทำความสะอาดหน้าบ้านเป็นหน้าที่ของตนเองไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐอยู่ในค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด X=4.3 และ ปัจจุบันท่านคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยX = 4.3 
3. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ติวคณิตเพื่อน้อง 
พื้นที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : พฤศจิกายน 2562-เดือนมีนาคม 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม :  
1. กิจกรรมสำรวจปัญหาและความต้องการของโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 ผลสำรวจพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 มีคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนไม่
ค่อยมีความเข้าใจในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์และโรงเรียนขาดแคลนสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
2. กิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน มิตรภาพที่ 64 ผลการวิเคราะห์ พบว่า จากปัญหาคะแนนเฉลี่ย O-NET วิชา
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปัญหาการขาดแคลนสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีสาเหตุมาจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กนอกพื้นที่ ทำให้มีอัตราการย้ายเข้าและการย้ายออกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวค่อนข้างแย่ และสื่อเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทในปัจจุบัน 
3. กิจกรรมพัฒนาแก้ปัญหาและพัฒนาคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้ม
จีน มิตรภาพที่ 64 ผลการดำเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน สามารถทำข้อสอบ O-NET ปีย้อนหลัง
วิชาคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 72.50   
 ซ่ึงนักเรียนให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาผ่านสีหน้า ความ
กระตือรือร้นในการทำกิจกรรม เช่น การตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น การยกมือถามคำถามในข้อที่ไม่เข้าใจ เป็นต้น และจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปได้ว่า นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสอบมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 รองลงมา
คือ นักเรียนมีความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.3 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสม
ของรูปแบบการจัดกิจกรรมติวคณิตเพื่อน้อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 ตามลำดับ ซ่ึงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากน้ี 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการสอบ O-NETในครั้งน้ีเป็นอย่างมากอีกด้วย    
4. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ เครื่องรดน้ำอัตโนมัติ 
จำนวน 12 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 2 ธันวาคม -26 มกราคม 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม : ผลการติดตั้งเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยการนำชุดอุปกรณ์ตั้งเวลารถน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ซ่ึงอปุกรณ์
น้ีสามารถใช้ตั้งเวลาเพื่อเปิดปิดการรดน้ำต้นไม้เองอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้แรงงานคนและพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงผลการดำเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์รถน้ำต้นไม้อัตโนมัติทำให้นักศึกษาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการและ
เป็นการเรียนรู้ในด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมใหม่เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์ให้
ได้มาตรฐานตามคุณวุฒิวิชาชีพของนักศึกษาปลูกฝังคุณธรรมในด้านการพัฒนาชุมชน และทั้งน้ีการติดตั้งเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
ยังเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นการลดภาระโลกร้อนในอนาคตต่อไป 
5. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ หมอนสมุนไพรจากต้นกก 
จำนวน 12 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : ชุมชนบ้านดอน ตำบลยางซ้าย อำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : ธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม :   
กิจกรรมที่ 1 สำรวจสถานการณ์สภาพปัจจุบันของชุมชนบ้านดอน ต.ยางซ้าย อ.โพธ์ิทอง จ.อ่างทอง พบว่า ชาวบ้านส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีโรคประจำตัว และมีปัญหาทางสุขภาพ มีคลองไหลผ่านหมู่บ้าน ซ่ึงบริเวณคลองจะมีวัชพืชขึ้น 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมใน ชุมชนบ้านดอน 
ผลปรากฏว่า ชาวบ้านมีโรคประจำตัวและปัญหาเก่ียวกับสุขภาพ เน่ืองจากไม่รู้วิธีการป้องกัน และมีวัชพืชจำนวนมากในพื้นที่บริเวณ
นำ้ขัง ทำให้เกิดการกำจัดวัชพืชยาก 
กิจกรรมที่ 3 พูดแนะนำประโยชน์ของต้นกกที่มีอยู่ในชุมชน สรรพคุณจากสมุนไพร และสอนการทำหมอน สมุนไพรจากต้น 
สรุปได้ว่า ชาวบ้านมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการนำวัชพืช จากต้นกกมาทำหมอน ทำให้ชาวบ้านสามารถนำหมอนสมุนไพร
จากต้นกกไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันและลดอาการเก่ียวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น และได้รู้ถึงสรรพคุณสมุนไพรชนิด
ต่างๆ ที่นำมาทำหมอนสมุนไพร 
6. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ค่ายอังกฤษจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดสุคนธาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 
จำนวน 12 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดสุคนธาราม ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 28 พฤศจิกายน -20 กุมภาพันธ์ 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม : หลังจากจัดทำโครงการพบว่าบุคลากรครูพึงพอใจต่อคู่มือและการสาธิตการจัดกิจกรรมในระดับมาก 
ประเมินจากแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ดังน้ี 
ด้านคู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คู่มือมีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมา คือ เน้ือหาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมกับ
ระดับชั้น และสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม อยู่ในระดับมาก 
ด้านการสาธิตการจัดกิจกรรม สามารถจำแนกระดับความพึงพอใจเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยได้ดังน้ี ค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การจัดกิจกรรมมีความสอดคล้องกับคู่มือ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยรวม อยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรม และเกิดความเข้าใจในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับปานกลาง  
7. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ ให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะในชุมชนไผ่เขียว 
จำนวน 15 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : ชุมชนไผ่เขียว ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 2 ธันวาคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม :  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
1. ได้ทราบถึงปัญหาและสภาพบริบททั่วไปของชุมชนไผ่เขียว 
2. ได้จัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่คนในชุมชนขาดจิตสำนึกในการทิ้งขยะ ทั้งน้ียังได้ให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
อย่างถูกวิธี 
3. คนในชุมชนไผ่เขียวที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 73 และมีการปฏิบัติอยู่
ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเม่ือเทียบกับการปฏิบัติก่อนการได้รับความรู้   
8. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ กิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธี ผ่านสื่อนันทนาการโรงเรียนวัดดาวเรือง จังหวัด 
ปทุมธานี 
จำนวน 11 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : โรงเรียนวัดดาวเรือง จังหวัด ปทุมธานี 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม : จากการทำโครงการกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะอย่างถูกวิธีผ่านสื่อนันทนาการ โรงเรียนวัด
ดาวเรือง ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนเข้าร่วมโครงการและได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัด ดาวเรือง ที่เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 79 คน จากผลการดำเนินงาน พบว่า ผู้เข้าร่วมจานวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 94.94 มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม และนักเรียนจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.06 มีคะแนนเท่าเดิม แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
9. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ EM Ball บำบัดน้ำเสีย 
จำนวน 15 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : หมู่ที่  4  ตำบลลำไทร  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : วันที่ 14 ธันวาคม 2562 - วันที่  7  มีนาคม  2563  รวมระยะเวลา  13  สัปดาห์ 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม :  
1. บริบท สถานการณ์  สภาพปัจจุบันและความต้องการชุมชน  พบว่า ชุมชนบ้านลาดทราย หมู่ที่ 4 มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
(ถนนพหลโยธิน)  แบ่งออกเป็น 2  ฝั่ง  คือ  ชุมชนวัดลาดทรายและชุมชนท้ายวัดลาดท้าย เดิมชาวบ้านชุมชนท้ายวัดลาดทราย ได้
อาศัยอยู่บริเวณรอบวัดลาดทราย  แต่ได้ถูกไล่ที่อยู่อาศัย  เม่ือเจ้าอาวาสทราบข่าว  จึงได้ให้ย้ายมาอาศัยที่ดินของวัดฝั่งเหนือในการ
ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยจนถึงปัจจุบัน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย โรงงานอุตสาหกรรม  รับราชการ และ
เกษตรกรตามลำดับ ชุมชนมีบ่อน้ำชุมชนซ่ึงเดิมเอาใช้ในการบริโภค ชุมชนช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในชุมชนและเข้าร่วมงาน
ของชุมชน  ชุมชนมีความเจริญมากขึ้น มีตึก  บ้านเรือนเพิ่มขึ้น  มีถนนใช้อย่างสะดวกสบาย การเดินทางดีขึ้น  มีความต้องการแก้ไข
ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นซ่ึงทำให้กระทบต่อชาวบ้านภายในชุมชน 
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนท้ายวัดลาดทราย พบว่า เม่ือก่อนชาวบ้านประกอบอาชีพทำนา  บริเวณรอบ ๆ เป็นนา ถนนเป็นถนน
ลูกรัง ไม่มีไฟฟ้าและนำประปา ใช้น้ำจากบ่อน้ำที่ขุดขึ้นเอง มีวัดลาดทรายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธ ประเพณีที่สำคัญของชุมชน 
คือ  ประเพณีตักบาตรเทโว ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชนและเข้าร่วมงานของชุมชนทุกครั้ง ผู้นำชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรเข้ามาดูแลประชาชนภายในชุมชน  และชุมชนมีความเจริญมากขึ้น  มีตึกบ้านเรือนเพิ่มขึ้น  มีถนนใช้
อย่างสะดวกสบาย  
การเดินทางสะดวก และมีกล้อง CCTV  ช่วยการดูแลด้านความปลอดภัย   
จุดเด่น  ได้แก่   
1.การเดินทางสะดวก เพราะ ติดกับถนนพหลโยธิน  
2.ชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดภายในชุมชน   
3.ประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี  และ  
4.องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรค่อยดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง ปัญหาสำคัญที่นำมาแก้ไข ได้แก่ น้ำเน่าเสีย  
3. ผลการดำเนินโครงการ พบว่า มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 20 คน ปรากฏดังน้ี 
3.1 กิจกรรมการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม เรื่อง EM  Ball  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ก่อนการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 
60  และหลังการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 95 
3.2 กิจกรรมการอบรมการทำ EM  Ball  ผลสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด  
โดยมีประเด็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ วิทยากรมีความสุภาพ เป็นมิตร และเป็นกันเอง รองลงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การจัด
กิจกรรมน้ีมีประโยชน์ต่อท่าน และท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม  
เพื่อนำไปปรับใช้ได้ 
3.3 เครื่องมือที่นำมาใช้ในโครงการ EM Ball บำบัดน้ำเสีย  ได้แก่  แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม  และแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
10. ชื่อการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 
จำนวน 15 คน 
ลงพื้นที่จัดกิจกรรม : วัดทองจันทริการาม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม : 2 ธันวาคม  - 2 กุมภาพันธ์ 2563 
ผลการดำเนินงานจัดกิจกรรม : ในการดำเนินงาน “โครงการจิตอาสา ส่งเสริม สร้างสื่อ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านศาลาแดง 
เหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี” ซ่ึงการดำเนินโครงการครั้งน้ีเป็นโครงการเชิง 
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วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลการดำเนินโครงการ แบ่งเน้ือหาออกเป็นหัวข้อตามลำดับของ 
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการเพื่อ 
4.1 เพื่อศึกษาบริบทเชิงวัฒนธรรมของชุมชน บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี 
4.2 เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
4.1 เพื่อศึกษาบริบทเชิงวัฒนธรรมของชุมชน บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ สามโคก จังหวัดปทุมธานี 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้าน บ้านศาลาแดงเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ทำการสัมภาษณ์
เก่ียวกับ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ข้อมูลประชากร ประเพณี ทรัพยากร และประเด็นปัญหาในชุมชน โดยใช้เครื่องมือการ
สัมภาษณ์ สำรวจ ลงพื้นที่ โดยใช้ปฏิทินฤดูกาล แผ่นที่เดินดิน และข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านผลจากการสัมภาษณ์ได้ทราบถึงบริบท
วัฒนธรรมของชุมชุนอันเก่าแก่ ที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้อมูลดังน้ี 
4.1.1 ประวัติความเป็นมา 
 ชาวบ้านในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือเป็นชาวบ้านที่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ประเทศพม่า เน่ืองจากในสมัยก่อนได้มีศึกสงคราม
เกิดขึ้นในพม่าบ่อยครั้งมาก ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงต้องหลบหนีสงครามมาทางด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อมาพึ่งพระโพธิ
สมพาน ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้ให้คนไปรับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนมา โดยให้ 
ชาวบ้านได้เลือกพื้นที่ที่จะอาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งจากพื้นที่เหล่าน้ีคือ ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ปากเกร็ด 
และพระประแดง ซ่ึงชาวบ้านได้ตัดสินใจเลือกที่อยู่อาศัยด้วยความสมัครใจของตนเองอย่างเป็นที่พอใจ 
ส่วนคนที่เลือกอยู่ในชุมชนวัดศาลาแดงเหนือ ก็ขยับขยายทำให้ป่ารก กลายเป็นบ้านเรือนขึ้นมา โดย 
ช่วยกัน คนละไม้คนละมือ จนกลายเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ และได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่า "วัดศาลาแดง 
เหนือ" ให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน คำว่า วัดศาลาแดงเหนือ แปลเป็นภาษามอญได้ว่า เภียปราน และชื่อของชุมชนน้ีได้ชื่อว่า 
ชุมชนวัดศาลาแดงเหนือมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ โดยไม่เคยได้เปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอ่ืนเลย ชุมชนเป็นที่ลาบลุ่ม น้ำหลาก น้ำท่วมทุกปี 
หมู่บ้านติดกับเจ้าพระยา ชาวบ้านในพื้นที่ทำอาชีพเป็นชาวเรือตั้งแต่อดีต จนปัจจุบันได้มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่บ้างแต่คนที่ทำ
การเกษตรส่วนใหญ่ เป็นคนนอกพื้นที่ทั้งน้ัน ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย 
1. ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 
2. ข้อมูลประชากร 
 - จำนวน จำนวนครัวเรือนและประชากร จำนวนครัวเรือน 103 ครัวเรือน จำนวนประชากร 331 คน เฉลี่ยจำนวนคน 3 คน/
ครัวเรือน ตามข้อมูลการจัดเก็บ 
 - เพศ ชาย 169 หญิง 162 คน 
 - อายุ50% เป็นผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป 35% เป็นวัยทำงาน อายุ 30-59 ปี15% เป็นเด็ก อายุตั้งแต่ แรกเกิด-29 ป ี
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 -อาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่ เดิมค้าขายทางเรือ ส่วนมากเป็นชาวเรือแทบทั้งหมด ทำมาค้าขายทางเรือ ปัจจุบันมีน้อย เน่ืองจาก
การเริ่มค้าขายทางเรือไม่ได้ ปัจจุบัน ทำอาชีพรับจ้างค้าขายทั่วไปทางบก 
4.1.2 ทรัพยากรที่มีในชุมชน 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 53 หมู่บ้านศาลาแดงเหนือไม่ใช่หมู่บ้านเกษตร แต่เป็นหมู่บ้านริมน้ำประชากรน้อย 
ทรัพยากรบุคคลน้อยทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ปลูกไว้กินไว้ใช้เอง เช่น มะกอก มะนาว มะกรูด มะละกอ ตะไคร้ พริก กล้วย 
มะม่วง ทั่วไป 
2. วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของชุมชน 
การพูดภาษามอญ การแต่งกาย การสวดมนต์เป็น ภาษามอญ ประจำ ทุก ๆ เย็นของทุก ๆ วัน ทำกันอย่างน้ีเป็นเวลานานแล้วตั้งแต่
บรรพบุรุษและได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน 
3. ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญา 
 1.นาย วิชัย เรืองสว่าง ปราชญ์มอญบ้านศาลาแดง เป็นผู้เล่าเรื่องราวอดีตทั้งวิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ประวัติศาสตร์การค้าทางเรือ 
 2.นาย นพดล แสงปลั่ง ประธานวัฒนธรรมชุมชน มีความผูกพันกับการค้าขายทางเรือมาตั้งแต่อดีต เคยค้าขายสินค้าที่บรรทุกทาง
เรือน้ัน เช่น โอ่ง เครื่องดินเผา ล่องขายตามแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทราบเรื่องการค้าขายทางเรือเป็นอย่างดี  
 3.นาย มานพ แก้วหยก ปราชญ์มอญบ้านศาลาแดง เป็นผู้เล่าเรื่องราวอดีตทั้งวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์การค้าทางเรือ เก็บเอกสาร ที่มา
ที่ไปของหมู่บ้าน ประวัติหมู่บ้าน รูปภาพ เก็บข้อมูลต่างๆ ภายในหมู่บ้าน 
 4. นาย แสน เทียนทอง ความสามารถ/ความถนัด/ภูมิปัญญา ปราชญ์รามัญเล่าวิถีแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดปทุมธานี 
 5. นาย ขวัญเมือง ใจชอบ เป็นช่างไม้ ช่างปูน ที่ยังคงฝีมือแบบโบราณ ชื่นชอบถ่ายรูป เก็บบันทึกเรื่องราวเชิงอนุรักษ์ 
4.1.3 ปฏิทินชุมชน 
 เดิมยึดอาชีพทางเรือ ไม่ใช่หมู่บ้านเกษตร จึงไม่มีฤดูทำเกษตรเหมือนทั่วไป เทศกาลโดยทั่วไปยึดตามหลักของไทยตามสากล มีแค่
สามเทศกาลสำคัญสามอย่างน้ีเท่าน้ันที่สำคัญที่สุด 
 - เทศกาลที่สำคัญหลักๆคือ วันสงกรานต์-เดือนเมษายน วันเข้าพรรษา-เดือนกรกฎาคม วันฃออกพรรษา-เดือนตุลาคม 
- สินค้าที่อยู่ตามฤดูกาล ข้าวแช่-ทำช่วงวันสงกรานต์ กระยาสารท ทำช่วงเข้าพรรษาถึงออกพรรษา กะปิ ปลาร้า-ทำช่วงฤดูหนาว
เดือน ธ.ค-ม.ค 
 - หม่ีกรอบโบราณ สินค้าที่สามารถทำได้ทั้งปี เม่ือมีคนสั่งเข้ามา 
4.1.4 ประเด็นปัญหาในชุมชน 
1. ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน 
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 - ปัญหาที่พบในชุมชน ความแข็งกระด้างของเด็กรุ่นใหม่และภาษามอญที่นับวันเด็กรุ่นใหม่ก็ละเลยกันไป 
 - สาเหตุของปัญหา ด้วยยุคสมัยและการดูแลปลูกฝังได้เปลี่ยนไปตามช่วงเวลา ทำให้เด็กได้รับแต่วัฒนธรรมใหม่ๆ และไม่สนใจ
วัฒนธรรมเก่าดั้งเดิมมากนัก ทั้งเรื่องของภาษา วัฒนธรรมและพฤติกรรม 
 - แนวทางการแก้ไข มีการอบรมปลูกฝังนิสัยพฤติกรรมเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม รักษาประเพณีดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป 
2. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่พบในชุมชน ขยะตามแม่น้ำ และ ผักตบชวา 
 - สาเหตุของปัญหา เน่ืองจากเป็นหมู่บ้านริมน้ำ จึงมักมีขยะลอยมาตามแม่น้ำ มาติดแถวริมหมู่บ้าน บางครั้งมีขยะส่งกลิ่นเหม็น 
ส่งผลให้ เกิดผลกระทบกับชาวบ้านที่ใช้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักในชีวิตประจำวัน ผักตบชวาที่ขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบ
ต่อเรือที่แล่นผ่าน สร้างความเสียหายต่อเรือ 
 - แนวทางการแก้ไข ชาวบ้านช่วยกันรักษาความสะอาด แยกขยะ เศษอาหารที่ย่อยสลายได้ใช้เป็นอาหารปลา เก็บขยะที่ลอยมาตาม 
น้ำ ตากและเก็บถุงพลาสติกไว้ ภายในหมู่บ้านได้จัดที่สำหรับเผาขยะโดยเฉพาะ ซ่ึงจะให้ทุกบ้านมีถังขยะแยกไว้ และเม่ือขยะเต็มส่วน
ที่เผาได้ก็จะนำไปเผาจัดทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาแก้ปัญหาผักตบชวา เช่นปุ๋ยหมักจากผักตบชวา 
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 - ปัญหาด้านเศรษฐกิจที่พบในชุมชน ไม่ค่อยมีรายได้สำหรับชุมชน มีการค้าขายแค่บางส่วนนอกน้ันเป็นผู้สูงอายุและเด็กที่ไม่มีรายได้  
 - สาเหตุของปัญหา เศรษฐกิจซบเซา การค้าทางเรือแทบไม่มีเหลืออยู่ ชาวบ้านผันตัวจากอาชีพทางเรือเป็นค้าขายทั่วไป 
 - แนวทางการแก้ไข ปัจจุบันมีเทคโนโลยีเข้ามาหลากหลายช่องทาง ชาวบ้านนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคู่กับการค้าขาย เช่นการค้าขาย
ออนไลน์ผ่านทางช่องทาง เฟสบุ๊ค 
- อาชีพเสริมของคนในชุมชน ค้าขายออนไลน์จากกลุ่ม แม่บ้านอาหาร เพิ่มรายได้จากหลายช่องทาง 
4. ปัญหาด้านสุขภาวะของคนในชุมชน 
- ปัญหาด้านสุขภาพที่พบในชุมชน โรคความดันเบาหวาน มะเร็ง โรคหัวใจของผู้สูงอายุ 
- สาเหตุของปัญหา ประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุค่อนข้างมาก 
- แนวทางการแก้ไข ทางหมู่บ้าน มี อสม.เข้ามาตรวจสุขภาพ เช็คความดัน เบาหวานของกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงของโรคที่เป็นอยู่ 
4.2 เพื่อออกแบบสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
ผลดำเนินงานแบ่งออกเป็นโครงการจิตอาสา ส่งเสริม สร้างสื่อ การท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม บ้านศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย 
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดทั้งสิ้น จำนวน 44 คน แบ่งเป็นนักศึกษาที่จัดทำโครงการ จำนวน 16คน 
ปราชญ์ชุมชน 5 คน กลุ่มแม่บ้าน 3 คน 
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3.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของ
บุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาหรือเรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80.44 

 

จำนวนบุคลากรทั้งหมดทั้งมหาวิทยาลัยจำนวน 1,042 คน และนักศึกษาจำนวน 9,942 คน รวมทั้งสิ้น 10,984 คน (ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2562) ได้รับการเรียนรู้ตามรอยพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 8,836 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.44  
คณะครุศาสตร์ โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง กลุ่มเป้าหมายจำนวน  59  คน เข้าร่วมจำนวน  59  คน 
งานศิลปวัฒนธรรม จดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่9 มีคณะทุกคณะ และนักเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์เข้าร่วมกิจกรรม ทัง้หมด จำนวน 876 คน 
งานกองพัฒนานักศึกษา จดัโครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 และกิจกรรมพิธีอัญเชญิ
พระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที ่4 ธันวาคม  2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้า
ร่วมจำนวน 1,500 คน 
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
- โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปติุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ดำเนินโครงการ ระหว่างวันที ่14-15 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย ์บุคลากร นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป  จำนวน 1,450 คน โดยมีกิจกรรมการเปดิตลาด
นัดชุมชน วันเจา้ฟ้าฯ “ผ้าขาวม้าหลากส ีของดีชุมชน” จากชุมชนที่มหาวิทยาลัยเข้าดำเนินงานโครงการยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สง่เสริมการเรียนรู้ในการพึ่งตนเอง การจดัสรรทรัพยากรที่มีในชุมชนใหเ้กิดมูลค่า เป็นตวัอย่างของ
การยกระดับชีวติให้มั่นคง ม่ังคัง่ ยัง่ยืน ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
- โครงการพฒันาพฒันาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ดำเนินการกิจกรรมอบรม
ให้กับบุคลากรใหม ่(พนักงานมหาวิทยาลยัทัง้สายวิชาการและสายสนับสนุน) ระหวา่งวันที ่25 – 26 มิถุนายน 2563  มีผู้เข้า
รับการอบรมจำนวน 33 คน 
- โครงการนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่ห้ว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 คณะ
ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ฝนพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 90 คน เข้าเรียนรู้การ
ทำอาหารปลา หรือลูกบอลอาหารปลา (ลูกอมปลาอารมณ์ด)ี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในรายวชิา งานเกษตรศาสตร์พระราชา เรียนรู้
ส่วนผสม วิธีการทำ และประโยชน์ที่ได ้และที่สำคญัได้ลงมือปฏบิัติจริง ณ ฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา (Valaya 
Land)  
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-กิจกรรมการเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามวิถเีศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่เรียนรู้การดำรงชีวิตของเกษตรกรโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง การพึ่งพาตนเอง การบริหารจดัการพื้นที่ การปลูกและเก็บเก่ียวข้าว  จำนวน 3,650 คน 
งานบริหารงานบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำบุคลากรเข้าศึกษาเรียนรู้ในหอ
นิทัศน์ตามรอยพระยคุลบาท และศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ  ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 
กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน  95 คน 
งานวิชาการศึกษาท่ัวไป มีนักศึกษารายวิชา VGE 101 (วิชาตามรอยพระยุคลบาท) เข้าศึกษาเรียนรู้ในหอนิทัศน์ตามรอยพระยุคล
บาท และศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ  จำนวน 1,283   คน 

 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า
4.51 

4.69  
 

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ โครงการพัฒนาพัฒนาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.56 
งานวิชาการศึกษาทั่วไป ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.88 
คณะครุศาสตร์  โครงการครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.63  

 

3.2.1.3 จำนวน
โครงการนิทรรศการ
วันสำคัญ 

5 
 โครงการ 

5  
 โครงการ 

จำนวนโครงการนิทรรศการวันสำคัญ 5 โครงการ 
1.โครงการวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9และกิจกรรมพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร ประปีการศึกษา 
2562(วันที่ 4 ธันวาคม 2562)  จำนวน 1,500 คน  
2.โครงการนิทรรศการสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ (วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2563) จำนวน 500 คน  
3.โครงการนิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 1 – 30 มิถุนายน
2563) จำนวน 300 คน  
4. โครงการนิทรรศการวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิร เกล้า
เจ้าอยู่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณธิคุณ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 
2,134 คน   ในวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2563 
5. โครงการนิทรรศการวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
นักศึกษา นักเรียน และประชาชนภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมแสดง 
ความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 2,478  คน ในวันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2563 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
3.2.2 โครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำร ิ

3.2.2.1 ร้อยละของ
การดำเนินงาน
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
 100  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในปีงบประมาณ 2563  
โครงการจำนวนทั้งหมด 10 โครงการ ดังน้ี 
1. โครงการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและดองเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้หรือเก็บในพิพิธภัณฑ์ (กลุ่มวัชพืช) 
2. โครงการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
3. โครงการอนุรักษ์พันธ์ุไม้พื้นเมืองและบ้านชีววีถี 
4. โครงการศึกษาพืชอาหารและพืชสมุนไพรท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญา 
5. โครงการสร้างจิตสำนึกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
6. โครงการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
7. โครงการบริหารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
8. โครงการจัดทำหนังสือและสื่อเผยแพร่ความรู้ 
9. โครงการสร้างจิตสำนึกเครือข่ายงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
10. โครงการสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
โดยในไตรมาส 4 ได้ดำเนินโครงการจำนวน 10 โครงการและบรรลุตามวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 100  ของการดำเนินโครงการ
ทั้งหมด ตามวัตถุประสงค์โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ดังน้ี  
1)  เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
      มหาวิทยาลัยร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และได้รับพระราชานุญาตให้เป็นศูนย์ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
2)  เพื่อนำเสนอผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
     มหาวิทยาลัยได้นำผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ในโครงการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 29  
พฤศจิกายน 2562 – 4 ธันวาคม 2562 
3) เพื่อสร้างจิตสำนึกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้กับหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ 
       มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการโครงการสร้างจิตสำนึกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น วันที่ 25 ธันวาคม 2563 – 20 มีนาคม 2563  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีผู้เข้าอบรม จำนวน 67 คน และคณะทำงาน 5 คน เป้าหมายผู้เข้าอบรม จำนวน 60 
คน คิดเป็นร้อยละ 117 ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดประสบการณ์ในงานฐานทรัพยากท้องถิ่น เกิดความรู้ความเข้าใจที่
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.80 โดยกระบวนการลงมือปฏิบัติการ โดยกระบวนการลงมือปฏิบัติการ สำรวจและจัดทำ 9 ใบงาน เช่น การจัดทำ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ฐานทรัพยากรพันธ์ุไม้ พันธ์ุสัตว์  
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายงานฐานทรัพยากท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย ได้แก่ อบต.บ้านกระแซง  
อบต.คลองสี่ อบต.โคกขาม อบต.ลำลูกกา  อบต.บางดื่อ เป็นต้น 
4) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
      โดยในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินได้ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้บ้านชีววิถี และรวบรวมพันธ์ุไม้พืชเมือง เช่น 
มะม่วง มะยงชิด ส้มรังสิต และบัว  ในปี 2563 มีผู้เข้าชมแหล่งเรียนรู้แบ่งออกเป็นจังหวัดปทุมธานี   จำนวน 1,4 26 คน จังหวัด
สระแก้ว  จำนวน  27 คน  และจังหวัดสระบุรี จำนวน  
48 คน  รวมจำนวน ทั้งสิ้น  1,501 คน 

3.3.1 โครงการ
พัฒนาครูประจำการ
แบบ Coaching 
และสร้างเครือข่าย
ในจังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้
จากภายในหรือ
ภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาครูประจำการ
แบบ Coaching 

ระดับ 
5 

ระดับ 
0 
 

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการ
แบบ  Coaching อยู่ที่ระดับ 0 เน่ืองจากการจัดโครงการกิจกรรมผิดกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงาน มีการจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชน
คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 27 คน และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จำนวน 10 คน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการ
อบรมนำไปประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ และนำไปใช้ในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันสงกรานต์ แต่ไม่ใช่ครูประจำการ 

3.4.1โครงการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 
 

3.4.1.1ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาโรงเรียน
สาธิตให้เป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

ระดับ 
4 

ระดับ 
2 
 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่ระดับ............. 
ระดับ 1 โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการ  วิจัย เป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 
 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
            โรงเรียนสาธิตมีการกำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแบ่ง
กิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 
              กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติและการวิจัยและรวมรวมข้อมูล นวัตกรรม ของครูต้นแบบไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติและ
การวิจัย 
              กิจกรรมที่ 2 ออกฝึกอบรมโดยมีหลักสูตร สำหรับผู้บริหาร ครู และนักเรียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ระดับ 2 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
            กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนสาธิตมีความพร้อมในการใช้งานของศูนปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรม/วิจัย โดยมีวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ต่อการพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ คอมพิวเตอร์วางตัก,  เครื่องปริ้นเลเซอร์, แท็บเล็ต,  กระดานอัจฉริยะ, โต๊ะสำนักงาน, เก้าอ้ี และมี
ผลงานแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการและการวิจัย อย่างน้อย 50 ไฟล์  ( www.satitvru.ac.th ) คิดเป็นร้อยละ 100 ของกิจกกรรมที่ 
1 
           กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนสาธิตไม่ได้ออกอบรมให้กับกลุ่มเปาหมายเน่ืองจาก อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ใน
กิจกรรมที่ 2 จึงไม่บรรลุตามแผนที่ได้วางไว้ 
           คิดเป็นร้อยละ 50 ของการดำเนินโครงการตามแผนดำเนินงาน 
ระดับ 3 โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 90  
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
           โรงเรียนสาธิตมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนเพียงร้อยละ 50 ซ่ึงสามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่
วางไว้เพียง 1 กิจกรรม จากทั้งหมด 2 กิจกรรม 
ระดับ 4  โรงเรียนสาธิตมีผลผลิตจากการดำเนินโครงการที่ถอดเป็นองค์ความรู้หรือครู ต้นแบบมืออาชีพในทุกกลุ่มสาระวิชา 
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
          โรงเรียนสาธิตมีนวัตกรรม ของครูต้นแบบของครูในโรงเรียนทุกลุ่มสาระการเรียนรู้และนอกโรงเรียนจากที่เคยออกฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดทำจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์ปฏิบัติ
และการวิจัย  
ระดับ 5  โรงเรียนท้องถิ่นนำองค์ความรู้ของโรงเรียนสาธิตไปดำเนินการจนเกิดการ เปลี่ยนแปลงและมีหลักฐานประจักษ์ 
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ) 
        โรงเรียนท้องถิ่นนำองค์ความรู้จากการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการเรียนรู้บนเว็บไซต์ของ
ศูนย์ปฏิบัติและการวิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จาก สื่อชุดวีดีทัศน์การสอนโดยนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากสื่อการสอนมี  ผล
การเรียนสูงขึ้นร้อยละ 75                                
 

 
  

http://www.satitvru.ac.th/
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคม 
พหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการ งาน
ส่งเสริมศาสนา  
ทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ผลการ       
ดำเนินงานตามระบบ
กลไกล
ศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

5 
ข้อ 

5 
ข้อ 

ผลการดำเนินงานตามระบบกลไกลศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 5 ข้อ ได้แก่  
ข้อท่ี 1  มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยงานศิลปวัฒนธรรม  ได้มีการกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่  
ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  มีกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการ
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของทุกคณะ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นในทิศทางที่
ถูกต้อง ทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฯ มีการต่อยอดกิจกรรมโดยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจิตอาสา ในการทำบุญตักบาตรรับอรุณรุ่งในวันลอย
กระทง เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มีการใส่บาตรทางเรือและจำหน่ายชะลอมข้าวสารอาหารแห้ง  ตามจุดเน้น
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ข้อท่ี 2  จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนจำนวน 2 ตัวบ่งชี้  โดยมีการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งสิ้นจำนวน...จำนวน 
645,000 บาท โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประชุมจัดทำแผนดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและความเป็นไทย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และนำผลการประเมินมาวางแผนประจำปีงบประมาณ 
2564  
ข้อท่ี 3  กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และความ
เป็นไทย ได้กำหนดให้คณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม     
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนจำนวน...2...ตัวบ่งชี้ คือ 

1. จำนวนผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาตหิรือนานาชาติ  
ผลการดำเนินงานคือ จำนวน 6   ผลงาน 

2. จำนวนเงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม   ที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ผลการดำเนินงานคือ..เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จำนวน 
2,000,759 บาท 

 กิจกรรมที่ 1 น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9  ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้แสดงความจงรักภักดี ต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาได้รับความรู้เผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเครื่องดนตรีไทยสู่สากล 
และส่งเสริมความรู้พัฒนาความสามารถด้านการปฏิบัติเครื่องดนตรี ได้ประสบการณ์ตรงด้านวัฒนธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
ข้อท่ี 4  จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
ตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนาท้ังด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม  
เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
           1. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  โดยงานศิลปวัฒนธรรม มีการจัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย    
ในงานมหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 
ประจำปี 2563 (IACE 2020 The 3 rd International Academic & Cultural Exchanhe 2020)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563เป็นการสืบสานถ่ายทอดประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย
ตามอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย เช่น นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และได้ประสบการณ์ตรงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีเครือข่าย
พันธมิตรด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลำปาง ที่มีความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน โดยมีมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2.University Teknologi Mara, Kedah, 
Malaysiaประเทศมาเลเซีย 3.National Pingtung University, Taiwan ประเทศไต้หวัน 
           2  ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน  รวมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง 1 จัดกิจกรรมบริการวิชาการมรดกภูมิ
ปัญญาด้านอาหารไทย และสืบสานถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมไทยเรื่องการเย็บร้อยค่อยจีบ รวมถึงกิจกรรมการสานตะกร้า ในวันที่ 11 
มกราคม พ.ศ. 2563 ให้กับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีผลการดำเนินการ  เดคูพาจ สร้างชีวิต สร้างอาชีพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่า  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี สืบสานถ่ายทอดองค์

ความรู้มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ตุ้มสามโคก ข้าวแช่มอญ จังหวัดปทุมธานี ในวันที่21 สิงหาคม 2563.โดยเข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
พัฒนาทั้งด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม  ความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
ข้อท่ี 5  มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลท่ัวไปมาใช้
บริการได้ และเป็นฐานรากท่ีเข้มแข็งในสังคมท่ามกลางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ  

                มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดย งานศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด
ปทุมธานี จัดทำฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี http://culture.vru.ac.th/, 
https://www.facebook.com/nontnatee.valaya.7,https://www.facebook.com/Culturevru. มีฐานข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บ
ไชต์งานศิลปวัฒนธรรมประกอบด้วยฐานข้อมูลความรู้ด้านทำนุศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดปทุมธานี และภาพผลงานการ
แสดงทั้งในและต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์และลงเว็บไซต์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม  บันทึกภาพกิจกรรมและองค์ความรู้ในการ
จัดกิจกรรม สรุปผลการจัดกิจกรรมในรูปแบบของสื่อออนไลน์ และทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้รับ  
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตุ้มสามโคก  ทุ่งนามอญ มีเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี งาน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี ในการส่งข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมให้กับกระทรวง
วัฒนธรรมเพื่อรับการพิจราณาขึ้นเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติ  

4.2.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายหรือจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น      
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
 
 

1 
เครือข่าย 

9 
เครือข่าย 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 9 เครือข่าย 
เครือข่ายในประเทศ 9 เครือข่าย 
1. มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย 2nd VRU Folk Contemporary Festival  2019 ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  4) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  6) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  7) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมภ์  8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี วัน
เดือนปี วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 หน่วยงานที่เข้าร่วม 1. สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   2. วิทยาลัย
นาฏศิลป์  3. วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  5. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  7. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  9. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  12. วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA 
มหาวิทยาลัยสยาม  13. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 3 สถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรณภูมิ ศูนย์
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
พระนครศรีอยุธยา หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเดือนปี  30 – 31 มกราคม 2563  หน่วยงานที่เข้าร่วม  ระดับมัธยมหรือ 
ปวช.  และสถาบันอุดมศึกษา  
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาล
ท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี  วันเดือนปี 11 มกราคม พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่เข้าร่วม เทศบาลเมืองท่าโขลง, โรงเรียนเทศบาลเมืองท่า
โขลง เพิ่มข้อมูลรายละเอียดเราระหว่างหน่วยงานอะไร หรือมีแค่กิจกรรม 
4. มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
จังหวัดลพบุรี  วันเดือนปี 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 หน่วยงานที่เข้าร่วม .มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, University Teknologi 
Mara, Kedah, Malaysia ประเทศมาเลเซีย, National Pingtung University, Taiwan ประเทศไต้หวัน 

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
 

ระดับ 
4 

ระดับ 
4 

ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ระดับ  4 
ระดับ 1  มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
               มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จำนวน 3 โครงการมีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ  ผู้ช่วยอธิการบดี  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักกิจการนักศึกษา 
คณาจารย์ บุคลากร องค์การนักศึกษา คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรมเป็นต้นทุนที่สามารถสร้างรายได้ให้สังคมอยู่ดีกินดี มีความม่ันคง วัฒนธรรมจึงเป็นกลไกที่สามารถนำรายได้เข้าสู่
ประเทศ และกระจายรายได้สู่ชุมชน ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน งานศิลปวัฒนธรรมได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทุ่ง
นามอญ ในการทำสไบมอญ   ข้าวแช่ จังหวัดปทุมธานี  เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกภูมิ
ปัญญา ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชน งานหัตถกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน มาเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดรูปแบบ
การท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เยี่ยมชมชุมชนทุ่งนามอญ ตุ้มสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงซ้ือสินค้าที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมอันเป็นงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญา  ชุมชน
การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพัฒนา
สร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้
เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างมาตรฐาน สร้างเครือข่ายและการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวจะ
เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดำรงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น คำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับ
นักท่องเที่ยว ยิ่งหากเราสามารถใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการท้องถิ่นได้ทั่วถึงทั้งประเทศ จนทุกครัวเรือนหันมาใช้ 
"ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำข้าวแช่
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
มอญ จังหวัดปทุมธานี  
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยมีระบบความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3  มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100 
โครงการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  มีจำนวนกิจกรรมท้ังสิ้น  3 กิจกรรม ดำเนินแล้ว
เสร็จท้ังสิ้น 3 กิจกรรม ความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผนคิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบไปด้วย 
1. โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562..ผลการดำเนินงาน . ผู้บริหาร 20 ท่าน อาจารย์ 30 ท่าน บุคลากร 50 ท่าน 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 5 นาย นักศึกษา 115 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 526 คน และประชาชนทั่วไป 354 คน  
รวมทั้งสิ้น 1,100 คน ได้ส่งเสริมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมที่. 11 พ.ย. 62.รายได้
จำนวน.. 400,000...............บาท 
2โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน (เช่าชุดไทย) ผลการดำเนินงาน รายได้ที่เกิดจากการเช่าชุดไทย
...................... วันที่...ต.ค. 62 – ธ.ค. 63........รายได้จำนวน.... 5,500..............บาท 
3โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม…ผลการดำเนินงานบริหาร 10คน คณาจารย์ 15  บุคลากร 30 และนักศึกษา 50 คน นักเรียน  150 
คน ประชาชนทั่วไป 15 คน  รวมทั้งสิ้น 270 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม และได้
ประสบการณ์ตรงสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดผลงานที่สร้างสรรค์. วันที่ 14 ก.ย. 2563...รายได้จำนวน22,500..................บาท 

 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมท่ีนำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
       งานศิลปวัฒนธรรม  มีการประเมินความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งหมด..2....ตัวชี้วัด ดำเนินการได้...2...ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ......100............................................ 

 
  โดยมีคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนทุ่ง

นามอญ  ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สามารถพัฒนาสร้างสรรค์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
เพิ่มรายได้แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูอัตลักษณ์และวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม ให้เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป พัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างมาตรฐาน สร้างเครือข่ายและการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวจะเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอย่าง
ยั่งยืน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดำรงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสำหรับ
นักท่องเที่ยว ยิ่งหากเราสามารถใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลิตสินค้าและบริการท้องถิ่นได้ทั่วถึงทั้งประเทศ จนทุกครัวเรือนหันมาใช้ 
"ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น” นอกจากจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนแล้วกิจกรรมอบรมให้ความรู้การทำข้าวแช่
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
มอญ จังหวัดปทุมธานี  

       กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดตลาดนัดวัฒนธรรม ซ่ึงให้นักศึกษามามีส่วนร่วมในการจัดสินค้าเข้ามา
จำหน่าย รวมถึงอาหารพื้นบ้านทางวัฒนธรรม   วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ตลาดนัดวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
                   กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย สร้างสายใยชุมชน  รวมกับเทศบาลเมืองท่าโขลง ๑ ในวันที่ 11 มกราคม 
2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลท่าโขล่ง มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการมรดกภูมิปัญญาด้านอาหารไทย และสืบสานถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทยเรื่องการเย็บร้อยค่อยจีบ รวมถึงกิจกรรมการสานตะกร้า  ให้กับนักศึกษา ประชาชนทั่วไป เพื่อนำไปองค์ความรู้ที่
ได้ไปพัฒนาต่อยอด และสร้างรายได้          
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ    
การจัดการ
ทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ อยู่ที่ระดับ 5 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
           ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 
โดยนำผลการประเมินมาทำการปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และนำแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยที่
ได้รับการปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนด้วย ซ่ึงประกอบไปด้วย “แผนการบริหารบุคลากร” รับผิดชอบโดยงานบริหารงานบุคคล และ 
“แผนการพัฒนาบุคลากร” รับผิดชอบโดย งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
           ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยงานบริหารงานบุคคล ซ่ึงเป็นการดำเนินงานโครงการตามแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ได้ร้อยละ 33.34 (5 โครงการ)  จากทั้งหมด 15 โครงการตามที่ปรากฏใน กนผ.02  ประกอบไปด้วยโครงการ  

1) กิจกรรมที่ 16 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความสุขมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 จาก 4 ครั้ง  เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 
2562 ณ  ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ศาสตร์ 

2) กิจกรรมที่ 17 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการความสุข ประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1 จาก 2 ครั้ง  เม่ือวันที่ 29 
ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ศาสตร์และ 

3) กิจกรรมที่ 18 อบรมเชิงปกิบัติการ หัวข้อการสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  ณ ชั้น 3 
อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์  

4) กิจกรรมที่ 21 การว่ิงเก็บระยะทาง(Virtual Run) ชมรมว่ิงเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 จาก 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 
พฤศจิกายน -13 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอย่างเป็นทางการ 52 คน  

5) กิจกรรมที่ 23 บำบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน -13 ธันวาคม 2562โดยมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 100 คน 

ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  (เฉพาะงานบริหารงานบุคคลดูแล) 
            มหาวิทยาลัยมีนโยบายแผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้
มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบ
ไปด้วย โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จำนวน 15 โครงการ/กิจกรรม มีโครงการที่ได้ยกเลิกเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส (COVID-19) จำนวน 7 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 46.66 ดังน้ัน เหลือจำนวนโครงการที่ต้อง ดำเนินการจริงจำนวน 8 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
โครงการ/กิจกรรม  
จากจำนวน 8 โครงการ/กิจกรรม   
1. มีโครงการที่ บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75 ประกอบไปด้วยโครงการจาก 
    โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 
    1. กิจกรรม 28 จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
    2. กิจกรรม 18. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างสุขในองค์กรของหน่วยงาน 
    3. กิจกรรม23 บำบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน (ชมรมแบดมินตัน) 
    4. กิจกรรม 25. อาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ (ชมรมอาหารเพื่อสุขภาพ) 
  และจากโครงการที่ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) 
     5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
     6. อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
2. มีโครงการที่ ไม่บรรลุผลสำเร็จ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม  
       เน่ืองจากดำเนินกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนครั้งที่ ระบุในแผนเน่ืองจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)        

ซ่ึงจำเป็นต้องชะลอโครงการ เพื่อสร้างระยะห่างทางสังคม คิดเป็นร้อยละ 25 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัย โดยงานบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำ สรุปรายงานผลการประเมินความสำเร็จของแผนการบริหาร
บุคลากร (HRM) ของปีงบประมาณ 2563 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไข แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในปีงบประมาณ 2564 โดยจะมีการปรับปรุงแก้ไข ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และปรับปรุง
วิธีการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนา ปรับปรุง แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร ์   
1.1 มีจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าประสงค์ 1 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
      ตชว 1. ระดับความสำเร็จของการมีและใช้แผน/นโยบายและระบบด้านการบริหารงานบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
      ตชว 2. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามแผน”  ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 1.2 และมีกิจกรรม/โครงการ ที ่ดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR SCORECARD              
ในมิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 2 โครงการ   ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ  
 1.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : งานบริหารงานบุคคลและงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เตรียมจัดหาแนวทางในการทำ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
กิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอ่ืนแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศและกระบวนการการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ      
2.1 มีจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 
     ตชว 3.ระดับความสำเร็จของการสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล ผลการ
ดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
2.2 และมีกิจกรรม/โครงการ ที ่ดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR SCORECARDในมิติที ่ 2 
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล(HR Operational Efficiency)จำนวน 7 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 3 โครงการ       
ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ และรอดำเนินการ 3 โครงการ 
2.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเน่ืองจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ
โครงการที่รอดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น1.1 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
เตรียมจัดหาแนวทางในการทำกิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอื่นแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดสามารถ
ดำเนินงานได้ตามแผน และ 1.2 ปรับปรุงการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้องวัดเชิงปริมาณ แต่กำหนดตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพอย่างเดียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาบุคลากรและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  
3.1 มีจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายของแผน 5 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด  ดังน้ี 

ตชว 4 ร้อยละของการสรรหา คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง ถูกต้องและทันตามระยะเวลากำหนด ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 5 ร้อยละของบุคลากรและผู้นำที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่กำหนดผลการดำเนินงาน : 

บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 6. ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (5.1) ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 7. ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (5.3)ผลการดำเนินงาน : ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 8. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน : 

บรรลุเป้าหมาย 
ตชว 9. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากร ต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคคล (5.7)ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

3.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก HR SCORECARD              
ในมิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
จำนวน 23  โครงการ ยกเลิกโครงการ 2 โครงการ รอดำเนินการ 6 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 11 โครงการ  ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 4 โครงการ สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมายโครงการล้วนเกิดจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
3.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการเน่ืองจากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ และ
โครงการที่รอดำเนินการเน่ืองจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังน้ัน1.1 งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพเตรียม
จัดหาแนวทางในการทำกิจกรรมตามแผนโดยวิธีการอ่ืนแม้ว่าจะมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้น เพื่อให้กิจกรรมที่กำหนดสามารถดำเนินงาน
ได้ตามแผน และ1.2 ปรับปรุงการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่อาจจะไม่ต้องวัดเชิงปริมาณแต่กำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพอย่างเดียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจำนงในการบริหารท่ีสุจริต 
 4.1 มีจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 1 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 
     ตชว 10. มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมิน  ITA ในภาพรวม ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 
4.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที ่ดำเนินการเพื ่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลักHR SCORECARD           
ในมิติที่ 4 บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างโปร่งใส เป็นธรรมมีเจตจำนงในการบริหารที่สุจริต 
จำนวน 2 โครงการ ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน   
  5.1 มีจำนวนตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
     ตชว 11. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

ตชว 12. จำนวนสวัสดิการ และสิ่งอำนวยความ สะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย  ซ่ึงมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร  ผลการดำเนินงาน : บรรลุเป้าหมาย 

5.2 และมี กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลตามหลัก    HR SCORECARD        
ในมิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ บรรลุเป้าหมายโครงการ 4 โครงการ      
ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ และยกเลิกโครงการ 6 โครงการ  

โดยมีสาเหตุ การยกเลิกโครงการเน่ืองจากติดปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
     โดยมีสาเหตุ ไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ เกิดจากไม่สามารถจัดการประชุมให้ครบตามจำนวนครั้ง ที่กำหนดในแผน เน่ืองจากต้อง
เว้นระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

5.3 แนวทางปรับปรุงแก้ไข : การไม่บรรลุเป้าหมายโครงการ ดังน้ัน 
 1.1 บริหารงานบุคคล เตรียมจัดหาแนวทางในการทำกิจกรรมการประชุมตามแผนโดยวิธีการอ่ืนโดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

และ  
 1.2 จัดเก็บข้อมูลคณะกรรมการฯ/สมาชิก กลุ่ม ชมรม เพื่อให้มีช่องทางติดต่อหรือประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ 
 1.3 กำหนด กิจกรรม/โครงการที่ เป็นความร่วมมือกันโดยไม่ต้องรวมกลุ่ม หรือจัดทำกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อยๆที่มีสมาชิกจำนวนไม่

มาก สามารถดูแล ป้องกันสุขภาพได้ 



(ร่าง) 

49 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
             งานบริหารงานบุคคล ได้การจัดประชุมงานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ และหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 และจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2564 ในการน้ีงานบริหารงานบุคคล เตรียมการดำเนินงานประชุมเพื่อจัดทำผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของปีงบประมาณ 2563 ตามข้อ O28  ตามตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) และนำผลดังกล่าวมา
ประกอบการจัดทำแผนในปีงบประมาณ 2564  
รายงานวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

5.2.1 โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปรง่ใสใน
การดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

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

ระดับ 
5 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความ 
           โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
            ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำ แผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2563 โดยในแผนระบุเป้าประสงค์
ของแผนเพื่อ 1) กระตุ้นให้เกิดกระบวนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน จำนวน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1.1 ด้านการปฏิบติหน้าที่ 
1.2 ด้านการใช้งบประมาณ 1.3 ด้านการใช้อำนาจ 1.4 ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชกร 1.5 ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
                 2) กระตุ้นให้เกิดกระบวนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก จำนวน 3 ด้าน ประกอบไปด้วย 2.1 ด้านคุณภาพการ
ดำเนินงาน 2.2 ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 2.3 ด้านการปรับปรุงระบบการทำงาน 
                 3) ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ด้วยการเผแพร่ข้อมูลผลกรดำเนินงานของ
หน่วยงานภายในสู่สาธารณะ 
                 4) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยมีค่าเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา 
                  และได้กำหนดกิจกรรมตามแผนประกอบไปด้วย 1.การประชุมชี้แจงแก่บุคลากร ผ่านคณะกรรมการดำเนินการรับการ
ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 ครั้ง /ปีงบประมาณ และการจัด “โครงการพัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)” จำนวน 1 ครั้งในเดือน มีนาคม 2563 โดย
กำหนดเป้าประสงค์โครงการ ดังนี้ 1) เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (ITA-63) และจัดทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2562  2) เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และ 3) เพื่อ
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ในปี พ.ศ.2562  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
           มหาวิทยาลัย จะดำเนินการจัดประชุม เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องในการรับการประเมิน  ตามแผนครั้ง
ที่ 1 จากเดิมใน วันที่ 31 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุมส.ส.ร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  เปลี่ยนเป็น สัปดาห์ที่ 1 ของ
เดือนมีนาคม 2563 โดยเป็นการประชุม พร้อมกับการจัด “โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ รหัส
กิจกรรม 20-02-01-001 
ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
            จากกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ตตามแผนข้างต้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในพีเปิด และมีการบรรยายหัวข้อ “แนวทางการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA-2563)”จากทีมวิทยากรจำนวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร อาจารย์ ดร.จารุณี มุม บ้านเซ่า อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ นอกจากน้ี ยังได้ทำการ 
  - แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ OIT ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต - แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร บุคคล ในปี พ.ศ.2562 ตามประเด็นข้อ O 28 - แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2562 ตามประเด็นข้อ O 42 ผลการดำเนินกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 50 คน ได้ผล
จากการวิเคราะหข้อมูล ทั้ง 3 เรื่อง สามารถนำไปใช้ในการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ของมหาวิทยาลัย และบุคลากรที ่เข้าร่วมสามารถนำความรู้
ดังกล่าว ไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของหน่วยงานผ่านหน้าเวปไซต์ได้อย่างถูกต้อง 
ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการดำเนินการของการพัฒนาระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
        ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผน 2 ตัวชี้วัดและผล 
         ตัวชี้วัดท่ี 1 แผนของการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
          ผล มหาวิทยาลัย สามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการรับรู้ของผู ้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก โดยการมอบหมายให้
หน่วยงานภายในดำเนินการตอบข้อมุลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) ทุกหน่วยงานทำให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการเตรียมรับการ
ประเมินทุกหน่วยงานภายใน ไม่ได้เกิดเฉพาะบางหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยตรง อันจะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
ผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจนขึ้น มีหน่วยง านเข้าร่วม
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ดำเนินการ 22 หน่วยงาน(หน่วยงานหลัก18 หน่วยงาน/หน่วยงานรอง 4 หน่วยงาน) จากทั้งหมด 18 หน่วยงานหลัก  สรุปได้ว่า
สามารถดำเนินการได้มากกว่า ร้อยละ 100  
          สิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มขึ้น 1) หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักที่สำคัญควรต้องจัดให้มีหน้าเวปไซต์ของตนเองเนื่องจาก
เก่ียวข้องโดยตรงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เช่น งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานนิติการ งานตรวจสอบภายใน 
เป็นต้น 2) หน่วยงานภายในควรจัดให้มีข้อมูลในหน้าเวปไซต์ของหน่วยงานครบตามที่กำหนดใน แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ได้กำหนดไว้ เพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของผู้บริหารหน่วยงานในการมีส่วนร่วม ในการกำกับ ติดตาม และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามข้อ O35  3) มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นแบบ E-service 
เพิ่มขึ้นเพ่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ้งภายในและภายนอก 4) หน่วยงานภายในทุกหน่วยงานควรให้
ความสำคัญกับการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน 2 ชนิดคือ 3.1 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3.2 คู่มือหรือมาตรฐานการ
ให้บริการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสถิติการให้บริการ และการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ และควรนำลงเผยแพร่ผ่านหน้า
เวปไซต์ของหน่วยงาน  
         ตัวชี้วัดที่ 2 โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) บรรลุ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
         ผล มหาวิทยาลัย สามารถงานโครงการได้ตามเวลาที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่ได้ร ับการจัดสรร พร้อมกันนี้จากการ
ดำเนินงานโครงการสามารถได้ผลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2562  และผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ในปี 
พ.ศ.2562 รวมถึงมีผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ระบุกลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จึงสามารถสรุปได้ว่า 
ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
          -คณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดำเนินการนำความรู้
และผลการวิเคราะห์การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
2563 เผยแพร่ผ่านหน้าเวปไซต์มหาวิทยาลัย รายงานวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

5.2.2 โครงการพัฒนา
และแก้ไขกฎหมาย 
 
  

5.2.2.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับ     
การพัฒนา แก้ไขกฎ 
ระเบียบ ตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
80 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการเผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้คณาจารย์/บุคลากร ของมหาวิทยาลัย มี
ความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปปฏิบัติงานได้จริงจำนวน 16 ฉบับจากแผนที่ได้กำหนดไว้ 20 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 9 ฉบับ ดังนี้ 
1. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการ
แบบยืดหยุ่นสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....... (เผยแพร่ทางเว็บไชต์มหาวิทยาลัย
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
2. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย การมีส่วนร่วมและการแสดง
ความรับผิดชอบในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 (เผยแพร่ทางเว็บไชต์
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
3. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอก นอกเวลาราชการ พ.ศ.2562 (เผยแพร่ทางเว็บไชต์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
4. (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรออนไลน์ พ.ศ. .... (เผยแพร่ทางเว็บไชต์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
5. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
การนิเทศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาในโครงการบัณฑิตพรีเมียม หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ (เผยแพร่ทาง
เว็บไชต์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
6. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเรียก
เก็บสำหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2563 (ส่งเรื่องให้ สสว.นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว) 
7. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ส่งเรื่องให้ กอง
พัฒนานักศึกษานำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว) 
8. (ร่าง) ประกาศกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการรับจ่ายเงินของกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส่งเรื่องให้ กองพัฒนานักศึกษานำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว) 
9. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จ่ายเงินรางวัลผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ จากกองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส่งเรื่องให้ กองกลางนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว) 
(ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่ี........ /2562 จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
10. (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่........ /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
พัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี (ส่งเรื่องให้กองพัฒนานักศึกษาดำเนินการ
ต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
11. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (เผยแพร่ทางเว็บไชต์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
12.(ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง
วิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562 (เผยแพร่ทางเว็บไชต์
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2563 (ส่งเรื่องให้ สสว.นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว) 
14. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563  (ส่งเรื่องให้ สสว.นำเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
15. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ.
2562  (เผยแพร่ทางเว็บไชต์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
16. (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ส่งเรื่องให้ กองกลางนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว) 
อื่นๆ ดังนี้ 
1. บันทึกข้อความ งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ ที่ อว 0630.011(12)/262 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอความเมตตา
จากสภามหาวิทยาลัยระงับการหักเงินเดือนจากมหาวิทยาลัย (เสนอเป็นวาระเพื่อทราบต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
2. พิจารณาให้ความเห็น กรณีนายก้านณรงค์ ล่าบ้านหลวง มีบันทึกข้อความ ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 (ส่งเรื่องให้ สสว.ดำเนินการต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว) 
3. (ร่าง) แบบสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามบันทึกข้อความสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ อว 0630.08/899 ฉบับลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย (ส่งเรื่องให้
สถาบันวิจัยฯนำเข้าคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยที่เรียบร้อยแล้ว) 
4. พิจารณาให้ความเห็น หนังสือลับของนายสุรพล จรรยากูล เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการกระทำละเมิด จำนวน 18 ฉบับ (อยูใน
ระหว่างดำเนินการ) 
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5.2.3 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยสร้างชุมชนอุดม
ปัญญา 

5.2.3.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ  
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา อยู่ที่ระดับ 5 คือ 
ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ 
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 15 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงาน 15 หน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการ
ความรู้ทุกหน่วยงาน 
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100 
หน่วยงาน 15 หน่วยงานดำเนินการตามแผนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานและได้ดำเนินการสรุปผลโครงการตาม
แผนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครบทุกหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง 
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้ 
หน่วยงาน 15 หน่วยงานดำเนินการตามแผนการจัดทำแผนการจัดการความรู้และดำเนินการประเมินโครงการและได้ดำเนินการ
สรุปผลโครงการ ตามแผนการจัดทำแผนการจัดการความรู้ครบทุกหน่วยงาน และเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อการนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ และการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ผลการดำเนินงาน 
จากหน่วยงานทั้งสิ้น 15 หน่วยงาน เกิดการฐานข้อมูลองค์ความรู้ของหน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยจำนวน 15 ฐานข้อมูล เผยแพร่หน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงาน ได้แก่ 
1. คณะครุศาสตร์ 
 ด้านผลิตบัณฑิต : การโค้ช coaching 
2. คณะวิทยาการจัดการ 
ด้านผลิตบัณฑิต :  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ด้านวิจัย : การจัดการเรียนการสอนแบบ Case Study 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ด้านผลิตบัณฑิต : กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถสร้างและผลิตผลงานเชิงผลิตภาพ 
(productive) เพื่อชุมชนและสังคม 
ด้านวิจัย : การจัดทำผลงานวิชาการหรืองานวิจัยเชิงพื้นที่ 
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านผลิตบัณฑิต : แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
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5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ด้านผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
ด้านวิจัย : จัดทำกระบวนการขอทุนของนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยงวิจัย 
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ด้านผลิตบัณฑิต : แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกาในการผลิตผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
ด้านวิจัย : การศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนของผู้จัดการพื้นที่ 
(Area Manager 
7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ด้านผลิตบัณฑิต : การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  
ด้านวิจัย : การพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์ร่วมกับชุมชน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
ด้านผลิตบัณฑิต : การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน PSF และ ABCD  
ด้านวิจัย : การใช้ ระบบ การจัดทำบรรณานุกรม อัตโนมัติ Endnote system และ Mem delay system                              
9. ศูนย์สระแก้ว 
ด้านผลิตบัณฑิต : กระบวนการเรียนรู้ด้านการเกษตร 
10. สำนักงานอธิการบดี 
การเขียนหนังสือราชการ 
11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
การให้บริการงานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
12. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
การจัดการความรู้ เรื่อง การขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรูปสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
13. บัณฑิตวิทยาลัย 
เทคนิคการใช้โปรแกรมการบริหารจัดทำวิทยานิพนธ์ (iThesis) เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ 
14. สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
การเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
15. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ในประจำปี 2562 
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5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศ  

5.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตาม
แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ท่ีระดับ 5 ดังนี้ 
ระดับ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัย  
           มีการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. มีการทำจัดแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 วัน
พฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
2. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวชี้วัดแต่ละระดับที่สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานและคุณภาพ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คำสั่งเลขที่ 2949/2562 สั่ง ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 
3. มีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ โดยทบทวนตัวบ่งชี้เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 
4. มีการวางแผนรับการตรวจประเมิน โดยกำหนดตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร 15-19 มิ.ย.63 ระดับคณะ 29 มิ.ย.63 - 3 ก.ค.63 
ระดับมหาวิทยาลัย 3-4 ส.ค.63 
5. มีการจัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ เก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระดับ 2 กำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
             มหาวิทยาลัยมีการกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการกำหนดให้มีการรายงานผลการประเมินตนเอง ปีละ 2 ครั้ง คือ 
- ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ให้มีการส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR โดยการจัดทำบันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว551 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2562 
- ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้มีการส่งรายงานการประเมินตนเอง SAR โดยการจัดทำบันทึก เลขที่ อว 0630.012/ว121 ลงวันที่ 26 
มีนาคม 2563 ระดับคณะ  
และรายงานผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อรับการตรวจประเมิน และนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ระดับ 3 มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกำหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
            มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 คำสั่งเลขที่ 
2949/2562 เพื่อทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีการรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ภาคเรียนที่ 1 
มีการรายงานผลการดำเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) 1/2562 ทุกระดับ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
12/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำหรับภาคเรียนที่ 2 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประชุมครั้งที่ 
1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 15 
กรกฎาคม 2563  สำหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย กำหนดจะมีการดำเนินการรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 
ระดับ 4 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
              ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย เสนอรายงาน
ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
และมหาวิทยาลัย เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 12 กันยายน 2562 และเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 11/2562 วันที่ 3 ตุลาคม 2562  
ปีการศึกษา 2562 มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เสนอรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
การประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้งที่ 
7/2563 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับระดับหน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย กำหนดจะมีการดำเนินการรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 
กันยายน 2563 หลังจากตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 
ระดับ 5 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รวมถึงปรับปรุงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มี
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง   
            มหาวิทยาลัยมีการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบมีการกำหนด
กิจกรรม/โครงการเพื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการให้ไว้ นำเสนอแผนฯต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 10/2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
เพื่อพิจารณา  
มหาวิทยาลัยมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562 รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมครั้ง 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563       

 

5.3.1.2. ระดับ
ความสำเร็จการ
จัดการคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ดำเนินที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) 
 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ 5 คือ โดยมีการดำเนินการดังน้ี 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
          มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPExของปีงบประมาณ 2563 เม่ือ
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม SCC 504 โดยมีแผนที่ต้องดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ในปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 
8 โครงการ 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
           คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ได้ดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ไปทั้งสิ้น 6 โครงการ จาก
ทั้งหมด 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 รายละเอียดดังน้ี 
1.โครงการถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ไปยังผู้เก่ียวข้อง 
วันที่ดำเนินการ 18-19 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม SCC 504 
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา ดูงาน องค์กรที่มีความเป็นเลิศ 
วันที่ดำเนินการ 
ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่  25 ตุลาคม 2562 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี โดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้าน EdPEx และการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่  30 มกราคม 2563 กับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน EdPEx ด้านลูกค้า และ
การนำองค์กร 
3.โครงการประชุมติดตามผลการการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
วันที่ดำเนินการ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ  ห้องประชุม SCC 504 เสนอปฏิทินการทำงาน EdPEx และแผนการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ  
ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 เพื่อทบทวนและปรับปรุงโครงร่างองค์กร  
ครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม SCC 504 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน EdPEx รอบ 6 เดือน  
ครั้งที่ 4 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 เพื่อวางแผนการเขียนรายงานและการตรวจประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx 
ครั้งที่ 5 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2563  ณ ห้องเพชรบุรี เพื่อถ่ายทอดผลการการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
4. โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ EdPEx เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์  
โดยเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  
มาวิพากษ์รายงานให้ข้อเสนอแนะ 
5. โครงการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx 
จะดำเนินการในวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ซ่ึงตอนน้ีได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx ให้กับ
คณะกรรมการตรวจประเมินเรียบร้อยแล้ว และจะมีการถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามที่ได้รายงานในเล่มรายงานการประเมินให้กับ
บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้องในต้นเดือนกันยายน สำหรับผู้บริหารจะถ่ายทอดผ่านคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวาระเดือน
กันยายน เพื่อเตรียมพร้อมรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตรวจประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยส่งคณะทำงานEdPEx ของมหาวิทยาลัยไป
พัฒนาศักยภาพเพื่อนำเครื่องมือมาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
1. อบรม TQA Criteria รุ่นเสริม 3 : วันที่ 16-18 กันยายน 2563 
2. อบรมTQA Internal Organization Assessment รุ่น 2 : วันที่ 28-30 กันยายน 2563 
3. อบรมเครื่องมือหมวด 2 และ 4 : วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563  
4. อบรมเครื่องมือ หมวด 5 : วันที่ 3-4 กันยายน 2563 
         ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน คือ โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินภายในตามเกณฑ์ EdPEx และโครงการอบรม
การเขียนรายงาน เน่ืองจากปัญหาของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวได้ จึงทำให้ต้อง
เลื่อนไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
          มีการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx เม่ือวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม SCC 504 เพื่อ
ประเมินความสำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการตามเกณฑ์ EdPEx จากคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกที่มี
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
ประสบการณ์ด้าน EdPEx โดยมีผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ด้านกระบวนการหมวดที่ 1-6 มีผลการประเมินอยู่ที่ 134 
คะแนน และด้านผลลัพธ์หมวดที่ 7 อยู่ที่ 68 คะแนน รวมเป็นคะแนนทั้งสิ้น  
202 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000   
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการท่ีเป็นเลิศ 
           อยู่ระหว่างการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  
เน่ืองจากเป็นการตรวจประเมินในปีแรก และเพิ่งได้รับการตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx  เม่ือวันที่ 23-24 
กันยายน 2563 ที่ผ่านมา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563(เอกสารแนบ 5.3.1.2) 

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผล การ
บริหารสำนักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผน
ที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
87.67 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 818,018,825.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน 717,117,109.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.31  ณ วันท่ี 1 
ต.ค. 63 
 

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) จำนวนเงินต้ังเบิก(บาท) 
ร้อยละของ
เป้าหมาย 

ณ วันท่ี 

ไตรมาส 1 ร้อยละ 32.29 261,766,024.00 164,422,345.34 62.81 5 ม.ค. 63 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 22.00 179,964,141.50 164,988,189.60 91.68 1 เม.ย. 63 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 22.00 184,054,235.63 188,486,791.25 102.41 2 ก.ค. 63 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 21.71 192,234,423.88 199,219,783.32 103.63 1 ต.ค. 63 

รวม  818,018,825 717,117,109.51 87.67 1 ต.ค. 63 
หมายเหตุ ร้อยละคำนวนจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงบประมาณ   

5.4.2 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC)  

5.4.2.1 ระดับ
ความสำเร็จของ       
การดำเนินการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
0 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) อยู่ที่ระดับ 0  
ระดับ 1  มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาด 
           ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยยังไม่มีแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาด 
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนร้อยละ 50 
ระดับ 3  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผนร้อยละ 51-100 
ระดับ 4  มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนสื่อสารองค์กรและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
5.4.3 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
โดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.4.3.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 

 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
70.80 

จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 6,254,770.00 บาท  
ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน  4,428,550.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.80  ของแผนการดำเนินงาน ณ วันท่ี 12 ต.ค. 63 

ไตรมาส แผน ผล ร้อยละ 
1 1,596,841.00 487,828.45 30.55 
2 1,887,925.00 2,633,411.64 139.49 
3 1,535,642.50 906,217.00 59.01 
4 1,234,361.50 401,092.95 32.49 

รวม 6,254,770.00 4,428,550.04 70.80 
 

 
5.5.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยสีเขียว  

ระดับ 
5 

ระดับ 
 5 

ระดับความสำเร็จของบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว อยู่ที่ระดับ  5 
        งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ตามแผนงาน
โครงการที่ได้จัดทำไว้ ดำเนินการจัดการด้านการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ ดำเนินการติดตามสถานการณ์ปริมาณขยะรายวัน ณ จุดพัก
ขยะ และการควบคุมดูแลวัชพืช ขยะต่างๆ ในแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้
ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ การกระตุ้นจิตสำนึกในการทิ้งขยะของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อเป็นการควบคุม
และป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการเข้าร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งนำพามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว(UI Green Metric) ซึ่งเป็นการกระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ียังสามารถพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มี
สุนทรียะการอนามัย สุขาภิบาลและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
ระดับ 1  มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว  
       มีการจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ประจำปี
งบประมาณ 2563  กิจกรรมทั้งหมด  5 กิจกรรม     
ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 50 
        ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลานติ้ว วางระบบน้ำการจัดการสวนหย่อมและสวนหย่อมต่างๆใน
ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการขยะ
ประสานงานกับเทศบาลท่าโขลงในการจัดการ การจัดการวัชพืชขยะในคูคลองต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย การวางระบบการเดินรถราง
ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อลดมลพิษของเสียจากการใช้รถยนต์ในมหาวิทยาลัย การรณรงค์การจัดการจุดพักขยะต่างๆ ให้มีความ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
เรียบร้อยเป็นระเบียบไม่ส่งผลต่อบุคลากรและนักศึกษา ตามโครงการและกิจกรรมไปแล้ว ร้อยละ 50 และดำเนินการต่อเพราะเป็น
โครงการและกิจกรรมที่ตั้งไว้เป็นการดำเนินกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 
ระดับ 3  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100  
        การดำเนินงานตามแผนกิจกรรม การพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สีเขียว การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การจัดการ จัดเก็บขยะมูลฝอยและขยะอันตราย เป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้กว่าร้อยละ 80 ของแผนที่วางไว้และจะ
ดำเนินการให้สมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4  
       โดยในไตรมาสที่ 4 งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ดังน้ี 
         1. การปรับปรุงระบบการให้น้ำเกษตรจุดเพิ่มเติม และการบำรุงฟื้นฟูระบบการจัดการต้นไม้พรรณไม้ต่างๆให้มีความสมบูรณ์ 
สวยงาม บริเวณแนวถนนหลังอาคาร วิทยาการจัดการ ถึงหลังอาคารธุรกิจบริการและพื้นที่ปลูกใหม่ คิดเป็นการวางระบบน้ำและ
ระบบการบำรุงรักษา ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50  
         2. การปรับปรุงเพิ่มเติมต้นไม้ตามจุดที่รับผิดชอบและจุดรับผิดชอบที่เพิ่มเติมใหม่ โดยงานภูมิทัศน์ได้เพิ่มการปลูกต้นไม้พันธ์ุไม้
ต่างๆเพิ่มเติมจากเดิม คิดเป็นร้อย 80 ตามเป้าประสงค์ของกกิจกรรมที่ตั้งไว้ 
         3. การจัดการขยะและของเสีย บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยงานสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่การจัดทิ้งขยะ สามารถ
แยกขยะและจัดการขยะได้ดีขึ้น มีการตรวจชั่งน้ำหนักปริมาณขยะเพื่อคำนวณปริมาณขยะในแต่ละวัน การคิดค้นและดำเนินการ
จัดทำ จุดจัดเก็บที่สามารถเทขยะลงได้ รวมทั้งการจัดการขยะโฟม พลาสติกต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการบริหาร
จัดการ กำจัดและจัดการขยะโดยการบดย่อย ขยะจำพวกโฟมจากกิจกรรมและวัสดุห่อหุ้มต่างๆกว่าเดิม มากกว่าร้อยละ 90 ของขยะ
ทั้งหมด   
         4. การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจวัดค่าน้ำและการจัดการความสะอาดตามคูคลอง งานสิ่งแวดล้อมดำเนินการจัดการ
ขยะในคูคลอง วัชพืชต่างๆเช่น ผักตบชวา จอก แหน รวมถึงการจัดการขยะที่อยู่ในน้ำ เช่น กล่องโฟม ขวดน้ำพลาสติก    เป็นต้น ทำ
การรักษาสภาพความเรียบร้อยของคูคลองให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่เสมอ  การดูแลการบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องเติมอากาศ 
รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องกลเติมอากาศให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ตามบ่อน้ำ คูคลอง จุดต่างๆ      ซ่ึงสามรารถ
บำบัดน้ำให้ดีขึ้น ร้อยละ 70 และร้อยละ 85 ในแต่ละจุด 
ระดับ 4  มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
        1.การดำเนินการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียวตามแผนการจัดการที่วางแผนไว้ สามารถดำเนินการบริหารจัดการ ตามระบบการ
ประเมินและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงาน คณะ และบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมหาวิทยาลัยสีเขียวได้มากขึ้นร้อยละ 
70  
        2. การแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยสีเขียว ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ รับฟัง ประชุมและร่วมมือกัน
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้ระดับของมหาวิทยาลัยสีเขียว ในระดับที่ดีขึ้น และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวในปี 2563 อยู่ใน
ลำดับที่ 191 ของเอเชีย และลำดับที่ 25 ในประเทศ ซ่ึงเป็นระดับที่ดีขึ้นจากปี 2562 
        3.ประสานงาน และร่วมดำเนินการระหว่างเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานกำกับตัวชี้วัดด้านมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีประสิทธิภาพ
ขึ้น มีการประสานงานติดต่อสื่อสารด้านข้อมูลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70  
ระดับ 5  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว มากกว่า 3.51  
        จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ทั้งการสอบถามด้วยเครื่องมือสอบถามและการประเมินความพึงพอใจจากการ
ปฏิบัติงาน ผลความพึงพอใจ อยู่ในระดับ 3.95 จากการสุ่ม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 50 คน 
         โดยแยกเป็นหัวข้อหลักๆ คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริการของงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
มีระดับคะแนน ตั้ง 1-5 โดยที่ 5 =คือพึงพอใจมากที่สุด  4= พึงพอใจมาก  3= พึงพอใจปานกลาง 2= พึงพอใจน้อย 1= พึงพอใจน้อย
มาก โดยมีคำถามหลักอยู่ 8 ข้อ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความต้องการ ต่องานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
ในส่วนที่ 1 ผลการสำรวจแลตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น หญิง ร้อยละ 60 ชาย ร้อยละ 40 อายุ 18-25 ปี ตอบ
แบบสอบถาม ร้อยละ 34  อายุ 26-35 ปี ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ20 และอายุ 36-45 ปี ตอบแบบสอบถามร้อยละ 46  วุฒิ
การศึกษาสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถาม ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 34  ปริญญาตรี ร้อยละ 30 ปริญญาโทร้อยละ 36 

5.6.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย  
การบริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการ 
ขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
4.51 

4.08 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ  
ขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยโดยรวมอยู่ที่  4.08  ได้แก่ 
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.10    

1.1 การให้บริการมีความรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน บริการตามลำดับก่อนหลัง เป็นกันเอง ไม่เลือกปฏิบัติ 
1.2 มีป้ายแสดงขั้นตอนการให้บริการ ป้ายแนะนำการใช้บริการ อัตราคา่บริการ สิทธิการยืมคืนทรัพยากรต่างๆ ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 
1.3 จำนวนเล่ม จำนวนวัน ในการยืมคืนทรัพยากรมีความเหมาะสม เพยีงพอต่อความต้องการ 
1.4 เวลาในการเปดิ – ปดิ ใหบ้ริการ (08.00 – 18.00 น.) มีความเหมาะสม และตรงกับความต้องการ 

2. ความพึงพอใจด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.08 
2.1 สำนักวิทยบริการฯ มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีความปลอดภัย สะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการศึกษา 
    ค้นคว้า 
2.2 สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกอาคาร สะอาด เป็นระเบยีบ มีบรรยากาศที่ด ีร่มรื่น 
2.3 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ เช่น ไฟฟ้า แสงสว่าง แอร ์ห้องน้ำ ที่น่ังอ่านหนังสือ พื้นที่ทำกิจกรรม ห้องศึกษากลุ่ม มีจำนวนที่ 
    เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ 
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2.4 สิ่งอำนวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร ์อินเทอร์เน็ต WiFi มีจำนวนที่เพียงพอเหมาะสมกับความต้องการ 

3. ความพึงพอใจด้านบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.20 
3.1 บุคลากรที่ใหบ้ริการแต่งกายสะอาด สภุาพ เหมาะสมกับงาน เหมาะสม กับสถานที่ที่ให้บริการ 
3.2 บุคลากรใหบ้ริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น มีความเสมอภาค พร้อมและเต็มใจใหบ้ริการ 
3.3 บุคลากรที่ใหบ้ริการมีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ สามารถให้ความช่วยเหลือ คำแนะนำ และช่วยแก้ไขปัญหาได้ 
3.4 มีบุคลากรประจำจุดให้บริการ และเปดิให้บริการตรงตามเวลาที่กำหนด 

4. ความพึงพอใจด้านการประชาสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.02 
4.1 ข้อมูลบนเว็บไซต์ Facebook สื่อ Social Media ต่าง  ๆของสำนักวิทยบริการฯ มีการปรบัปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เป็นปัจจุบัน 
4.2 การจัดกิจกรรม นิทรรศการ อบรมสัมมนาต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ 
4.3 มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่างสาร การให้บริการต่าง  ๆที่หลากหลาย เช่น e – mail , เว็บไซต์ , Facebook , YouTube  
    เป็นต้น 
4.4 จดหมายข่าว ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ ป้ายแนะนำการใช้บริการต่างๆ มีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

5. ความพึงพอใจด้านอ่ืนๆ ตามภารกิจ/จุดเน้นของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4.02 
5.1 ทรัพยากรสารสนเทศด้านหนังสือ วิจัย วิทยานิพนธ์ มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ 
5.2 ทรัพยากรสารสนเทศด้านวารสาร นิตยสาร DVD CD มีความเป็นปัจจุบัน ทันสมัย และตรงต่อความต้องการ 
5.3 ทรัพยากรสารสนเทศด้านเทคโนโลย ีอินเทอร์เน็ต WiFi คอมพิวเตอร์(PC) คอมพิวเตอร์(MAC) e - Magazines                  
    e - Book  ซอฟตแ์วร์ต่างๆ มีความทันสมัย และตรงต่อความต้องการ 
5.4 บริการสืบค้นทรัพยากร (OPAC) การจองและการยืมต่อทรัพยากรออนไลน์ การเสนอซ้ือทรัพยากร การยืมทรัพยากรอัตโนมัติ  
การรับคืนทรัพยากรอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง มีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว   

ข้อมูล ณ วันที่  12  มิถุนายน  2563 

 

5.6.1.2 ร้อยละของ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ เช่น 
หนังสือตำรา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการ
สืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี 

ร้อยละ 
5 

ร้อยละ 
0.69 

มีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2562  มีจำนวนรวมทุกประเภท  194,654 เล่ม  ปี 2563 จำนวนรวมทุกประเภท 196,736 เล่ม  เพิ่มขึ้น เป็น จำนวน  
2,082 เล่ม  คิดเป็นร้อยละ 1.07  แยกตามประเภท ดังน้ี  
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ประเภททรัพยากร 
จำนวนทรัพยากร (ปีงบประมาณ) คิดเป็น 

2562 2563 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
1. หนังสือ 147,672 148,306 634 0.43 
2. วารสาร 19,791 20,989 1,198 6.05 
3. วิจัย วิทยานิพนธ์ 14,911 15,164 253 1.70 
4. สื่อโสตทัศนวัสดุ 12,263 12,272 9 0.07 
5. ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 4,341 

(5 ฐาน) 
4,406  

 (นับ 5 ฐาน) 
65 1.34 

6. ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่
ได้รับการสนับสนุนจาก อว. 
(จำนวนฐานไม่แน่นอน) 

238,862 รายการ 
(จำนวน 10 ฐาน) 

188,862 
(จำนวน 10 ฐาน) 

0 0 

7. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
(UCTAL) 

9,417 รายการ 
นับ 1 ฐาน : 

ข้อมูลอยู่ใน Alist 

17,860 
นับ 1 ฐาน : 

ข้อมูลอยู่ใน ALIST 
0 0 

8. ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  (TDC) 

952 รายการ 
นับ 1 ฐาน : 

ข้อมูลอยู่ Alist 

1,476 รายการ 
นับ 1 ฐาน :  

ข้อมูลอยู่ ALIST 

0 0 

รวมทรัพยากร 194,654 รายการ 196,736 รายการ 2,082 รายการ 1.07 

 หมายเหตุ :  * ฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจาก อว. ที่ได้รับในแต่ละปีงบประมาณอาจไม่เหมือนกัน บางฐานยกเลิก บางฐานรับ
เพิ่มขึ้นจากเดิม ทำให้มีจำนวนทรัพยากรในฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นไม่เท่ากันตามเงื่อนไขการบอกรับของ อว. ในแต่ละปีงบประมาณ  
             ** ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 

5.6.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่าย
ให้พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 

5.6.2.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และ
อาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี

มากกว่า
4.51 

3.82 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University อยู่ที่ 3.82 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University อยู่ที่ 3.25 (ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค.63) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้าน  ดังน้ี 
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University สารสนเทศ และ

ระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 ราย โดยได้รับการประเมินจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน  
1. ด้านความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ 3.61 
2. ด้านความพึงพอใจต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ที่ 2.69 
3. ด้านความพึงพอใจต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ/สำนักงาน อยู่ที่ 3.28 
4. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร อยู่ที่ 3.30 
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและรานทะเบียน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University อยู่ที่ 4.18 จำแนกตามด้าน ดังน้ี 
1. ด้านที่ ความเร็วในการเข้าระบบงานทะเบียน อยู่ที่ 4.20 
2. ด้านที่ ความเสถียรการกรอกข้อมูล อยู่ที่ 4.18 
3. ด้านที่ ความเร็วในการอัพโหลดข้อมูล อยู่ที่ 4.17 
คณะครุศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University อยู่ที่ 4.52 จำแนกตามด้าน ดังน้ี 
1. ด้านที่ 1 ความพึงพอใจด้านความเร็วในการเชื่อมต่อ  อยู่ที่ 4.43 
2. ด้านที่ 2 ความพึงพอใจระบบแสดงตัวตนเพื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต (Authentication)  อยู่ที่ 4.45 
3. ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อพื้นที่ให้บริการระบบเครือข่าย  อยู่ที่  4.52 
4. ด้านที่ 4 ความพึงพอใจต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  อยู่ที่ 4.68 
ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 
คณะวิทยาการจัดการ  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 จำแนกตามด้าน ดังน้ี  
1. ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาการจัดการ (Lan & Wireless) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 
2. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย (Security) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 
3. ด้านการให้บริการ (Service) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
5.7.1 โครงการ
บริหารจัดการรายได้
จากสินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ
แผนการบริหารจัด   
การรายได้ของ
สินทรัพย์  

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ อยู่ที่ระดับ 5 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
         มีการจัดทำแผนการจัดหารายได้ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบไปด้วย 98 กิจกรรม 
ระดับ 2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
         จากแผนที่ตั้งไว้จำนวน 98 เป็นกิจกรรมดำเนินการทั้งปีงบประมาณ มีกิจกรรมระหว่างปี 148 กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 246 
กิจกรรม ยกเลิก 18 กิจกรรม คงเหลือ 228 กิจกรรม  ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 228 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
         งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ดำเนินการประเมินและสรุปผลกิจกรรมในระบบติดตามผลแล้วทั้งสิ้น 200 กิจกรรม อยู่
ระหว่างดำเนินการสรุปอี 28 กิจกรรมคาดว่าจะสรุปแล้วเสร็จครบทุกกิจกรรม คิดเป้นร้อยละ 100   
ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการตามแผนระดับความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ 
         มหาวิทยาลัยได้ตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารจัดการรายได้ของสินทรัพย์ไว้คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) ของงานบริหารทรัพย์สินและรายได้มากกว่าร้อยละ 20  ซ่ึงผลการดำเนินงานใน ในปีงบประมาณ 2563 งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ นำเงินไปลงทุน 149,891,312.13บาท มีผลกำไร เดือน กันยายน (2,947,022.34) บาท เม่ือคำนวณอัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (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 ลดค่าเช่าพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน2563-เดือนมิถุนายน2563) 
              2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อโรค (โคโรนา2019) ทำให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ (เดือนเมษายน2563–เดือนมิถุนายน2563) 
และจะดำเนินการนำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงในปี งบประมาณพ.ศ 2564 ต่อไป ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (วันท่ี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63) 
5.8.1 โครงพัฒนา
ประสิทธิผลการบรหิาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ      
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
97.68 

จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 80,568,868.00 บาท ตั้งเบิกจำนวน 78,696,456.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.68 ณ วันที่ 1 ต.ค. 
63 

ไตรมาส/เป้าหมาย จำนวนเงินตามเป้าหมาย(บาท) ต้ังเบิก(บาท) ร้อยละ 
ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 17,825,971.75 17,517,312.12 98.27 
ไตรมาส 2 ร้อยละ 52 24,026,309.75 17,734,485.55 73.81 
ไตรมาส 3 ร้อยละ 76 18,825,971.75 21,101,747.83 100 
ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 19,890,560.75 22,342,911.20 112.33 

รวม 80,568,868.00 78,696,456.70 97.68 
     

 

5.8.1.2 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ทุกมิติ 

มากกว่า 
4.51 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไม่มีการสำรวจพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ แต่อยู่ระหว่างการดำเนินการแบ่งมิติพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติให้มีความครอบคลุมและจัดทำการสำรวจในปีงบประมาณถัดไป 

 



เอกสารแนบ 



เอกสารแนบ 1.2.1.1 รอยละของรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษตอรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา ไดแก 
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 2,311 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 1,042 รายวิชา คิดเปนรอยละ 45.09 รายละเอียดแยกเปน
คณะ ดังน้ี 
คณะครุศาสตร ในปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 172 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 13 รายวิชา คิดเปน  รอยละ 4.7.55 รายละเอียด ดังน้ี 
1. ช่ือรายวิชาภาษาไทยเพื่อการแสดง วรรณกรรมทองถ่ินสำหรับครู .หลักสูตร.ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย.

1.1 ช่ือผลงานละครประเพณีเลหรักอิเหนา  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
2. ช่ือรายวิชาการผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต กลุมวิชาชีพครู

2.1 ช่ือผลงาน  Present Simple Tense ในภาษาอังกฤษ ของ น.ส.นันทิยา ภูมิไทยสงค
2.2 ช่ือผลงาน สวัสดีอาเซียน  ของ น.ส.แสงระวี แสนไพร
2.3 ช่ือผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประเพณี 4 ภาค ของ นายทศพล  คำไหล
2.4 ช่ือผลงาน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องปายจราจรนารู  ของ นายเกียรติประภัสร  เย็นจัตรัส

3. ช่ือรายวิชา  อนุกรมวิธาน   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
3.1 ช่ือผลงาน  การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต

4. ช่ือรายวิชา การสอนเคมี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
4.1 ช่ือผลงาน  แผนการสอนเคมี

5. ช่ือรายวิชา นิทานและหุนสำหรับเด็กปฐมวัย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
5.1 ช่ือผลงาน นิทานกระตายผูซื่อสัตย หุนมือผาสักราช  มาสคอตการตูน

6. ช่ือรายวิชา คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
6.1 ช่ือผลงาน การเพนแกว

7. ช่ือรายวิชา ECN310 ศิลปะการวาดภาพและเขียนพูกันจีน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
7.1 ช่ือผลงาน ศิลปะการวาดภาพและเขียนพูกันจีน

8. ช่ือรายวิชา  กิจกรรมสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8.1 ช่ือผลงาน คายภาษาอังกฤษจิตอาสา

9. ช่ือรายวิชา EME 402  สัมมนาสำหรับครูคณิตศาสตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
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   9.1 ช่ือผลงาน  ลูกยอดพวกมโหตร 
10. ช่ือรายวิชา นาฏลีลาสำหรับเด็กปฐมวัย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   10.1  ช่ือผลงาน มหัศจรรยพลังครูปฐมวัย (Wonderful power of Early Childhood teacher) 
11. ช่ือรายวิชา SBT301 อนุกรมวิธาน   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
   11.1  ช่ือผลงาน การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพในรายวิชาอนุกรมวิธานเพื่อสงเสริมทักษะการทำงานรวมกันของนักศึกษา  
12. ช่ือรายวิชา การแปลสำหรับครูภาษาอังกฤษ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ) 
   12.1  ช่ือผลงาน แปลเรื่องเลาผลิตภัณฑ OTOP 
13. ช่ือรายวิชา การสอนวิทยาศาสตรทั่วไป 2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
   13.1  ช่ือผลงาน แผนการจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง มลพิษทางอากาศ 
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 570 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 21 รายวิชา คิดเปน  รอยละ 3.68 
รายละเอียด ดังน้ี 
ปการศึกษา ....1/2562....... มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น ......270....รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน .....270.... รายวิชา คิดเปนรอยละ .......100......... 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
หลักสูตร....จิตวิทยา..... 
1. ช่ือรายวิชา....HPY110 จิตวิทยาทั่วไป 
2. ช่ือรายวิชา....HPY111* จิตวิทยาพัฒนาการมนุษยทุกชวงวัย 
3. ช่ือรายวิชา....HPY113 สรีรจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน....ละครรักษวัฒนธรรมไทยใสใจพัฒนาการ (บูรณาการ 3 รายวิชา) 
4. ช่ือรายวิชา....HPY211* สุขภาพจิตและสุขภาวะ ช่ือผลงาน สื่อสงเสริมสุขภาพจิต 
5. ช่ือรายวิชา....HPY230  จิตวิทยาชุมชน   
6. ช่ือรายวิชา....HPY231  จิตวิทยาการปองกันและการสงเสริมสุขภาพ 
ช่ือผลงาน....สิ่งประดิษฐเปลือกสมโอไลยุง (บูรณาการ 2 รายวิชา) 
7. ช่ือรายวิชา....HPY212  จิตวิทยาการรับรูและการเรียนรู 
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8. ช่ือรายวิชา...HPY240  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน 
9. ช่ือรายวิชา....HPY241  จิตวิทยาการจูงใจ 
ช่ือผลงาน...คลิปวิดิโอแนะนำการสมัครงาน (บูรณาการ 3 รายวิชา) 
10. ช่ือรายวิชา....HPY243  จิตวิทยาการบริการ 
11. ช่ือรายวิชา...HPY345 การพัฒนาองคการ 
12. ช่ือรายวิชา....HPY310  จิตวิทยาทางปญญา 
ช่ือผลงาน...คลิปวิดีโอ“Good service starts with change” (บูรณาการ 3 รายวิชา) 
13.HPY213จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องตน 
ช่ือผลงาน สื่อเสริมความรู คลิปวิดิโอ 
14.HPY220*การแนะแนวเบื้องตน 
ช่ือผลงาน สื่อเสริมความรู คลิปวิดิโอ 
15.HPY223ทักษะและเทคนิคการปรึกษา 
ช่ือผลงาน แบบรายงานกรณีศึกษา 
16.HPY251จิตวิทยาสังคม 
ช่ือผลงาน การผลิตสื่อการสื่อสารในสังคมยุคใหม 
17.HPY252จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
ช่ือผลงาน แผบพับ โปสเตอรใหความรู 
18.HPY256จิตวิทยาการสื่อสารในโลกยุคใหม 
ช่ือผลงาน การผลิตสื่อการสื่อสารในสังคมยุคใหม 
19.HPY311สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับ 
ช่ือผลงาน การใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปในการสำรวจขอมูล 
20.HPY320บริการสนเทศ 
ช่ือผลงาน สื่อการใหบริการสารสนเทศ 
21.HPY321จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม 
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ช่ือผลงาน การรายงานกรณีศึกษาการใหคำปรึกษาแบบกลุม 
22.HPY336*การฝกอบรมทางจิตวิทยาชุมชน 
ช่ือผลงาน การจัดฝกอบรมทางจิตวิทยาใหกับผูสูงอายุในชุมชน 
23.HPY350*ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
ช่ือผลงาน แผบพับ โปสเตอรใหความรู 
24.HPY353จิตวิทยาการเปนผูนำ 
ช่ือผลงาน การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเปนผูนำ 
25.HPY420การฝกปฏิบัติจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม 
ช่ือผลงาน การฝกปฏิบัติทางจิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม 
26.HPY421สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยาการ 
ช่ือผลงาน การจัดสัมนาทางจิตวิทยา 
27.HPY422โครงการพิเศษทางจิตวิทยาการปรึกษา 
ช่ือผลงาน การวิจัย 
28.HPY430สัมมนาและศึกษาดูงานทาง 
ช่ือผลงาน จัดสัมนาทางจิตวิทยา 
29.HPY431โครงการพิเศษทางจิตวิทยาชุมชน 
ช่ือผลงาน การวิจัย 
30.HPY448สัมมนาและศึกษาดูงานทางจิตวิทยา 
ช่ือผลงาน จัดสัมนาทางจิตวิทยา 
31.HPY449โครงการพิเศษทางจิตวิทยา 
ช่ือผลงาน การวิจัย 
32.HPY451จิตวิทยาประยุกตเพื่อการเรียน 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอ 
32.HPY461การเตรียมฝกประสบการณ 
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ช่ือผลงาน โครงการเพื่อจัดในการฝกงานจริง 
 
หลักสูตร....ภาษาอังกฤษ..... 
1.HEN 361 การแปลเบื้องตน 
ช่ือผลงาน...แปลเรื่องสั้น 
2.HEN 463 การแปลเพือ่อาชีพ   
ช่ือผลงาน...แปลนิทานสำหรับเด็ก พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม 
3.HEN120 การฟงและพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน 
ช่ือผลงาน...วีดีทัศน แสดงตัวอยางบทสนทนาภาษาอังกฤษ ที่ใชในชีวิตประจำวัน 
4.HEN271  คายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ 
ช่ือผลงาน...เกมสภาษาอังกฤษ และการแสดง 
5.HEN287  ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาดและการธนาคาร 1 
ช่ือผลงาน...วีดีทัศนโฆษณามือถือ กางเกงยีน บริษัททัวร 
6.HEN111ไวยากรณอังกฤษปจจุบัน 1 
ช่ือผลงาน บอรดแสดงแผนผังโครงสรางทางไวยากรณ 
7.HEN120การฟงและพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการสนทนาในเหตุการณตาง ๆ 
8.HEN121การฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ช่ือผลงาน The videos of daily life conversations 
9.HEN130การอานภาษาอังกฤษเบื้องตน 
ช่ือผลงาน หนังสือนิทานเลมเล็ก 
10.HEN141การเขียนตามตนแบบ 
ช่ือผลงาน รูปแบบการเขียนสำหรับการสื่อสารผานชองทางตาง ๆ 
11.HEN181ภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องตน 
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ช่ือผลงาน วิดิโอการจัดประชุมทางธุรกิจ 
12.HEN203วากยสัมพันธอังกฤษเบื้องตน 
ช่ือผลงาน แผนผังโครงสรางวากยสัมพันธภาษาอังกฤษ 
13.HEN223การสนทนาภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการสนทนาในชีวิตประจำวัน 
14.HEN242การเขียนอนุเฉท 
ช่ือผลงาน ผลงานการเขียนอนุเฉทในหัวขอตาง ๆ 
15.HEN280ภาษาอังกฤษในงานโรงแรม 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการใหบริการในโรงแรม 
16.HEN281ภาษาอังกฤษในงานบริการ 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการใหบริการในงานบริการ 
17.HEN340การเขียนจดหมายโตตอบภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน อีเมลการโตตอบภาษาระหวางบุคคล 
18.HEN351วรรณคดีเบื้องตน 
ช่ือผลงาน สื่อวิดิโอ 
19.HEN382ภาษาอังกฤษในสื่อ 
สรางสื่อออนไลนดานภาษา 
20.HEN392ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโออาเซียน 
21.HEN404วากยสัมพันธอังกฤษ  2 
A Syntactical Analysis on Phrase Patterns Used in Taylor Swift Song Lyrics 
22.HEN413การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ 
23.HEN425วาทการภาษาอังกฤษ 
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ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการเปนพิธีกรงานอีเวน 
24.HEN444การเขียนเชิงริเริ่มสรางสรรค 
ช่ือผลงาน นิทานภาษาอังกฤษ 
25.HEN445การเขียนเชิงวิชาการ 
ช่ือผลงาน  งานเขียนบทคัดยอ 
26.HEN452รอยแกวเบื้องตน 
ช่ือผลงาน ชีวิตวัยรุนของ Anne Frank ที่ไดรับอิทธิพลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
27.HEN462การแปลเพื่ออาชีพ 
ช่ือผลงาน บทแปลเรื่อง ปลาทองสอนใจ 
28.HEN472การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
หลักสูตร....ทัศนศิลป..... 
1.HVA107  ภาพพิมพพื้นฐาน 
ช่ือผลงาน...ภาพพิมพแกะไม: Japan Style 
2.HVA401  ศิลปนิพนธ   
ช่ือผลงาน...งานแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ   
3.HVA104*ทฤษฎีศิลปะ 1 
ช่ือผลงาน  ผลงานเทคนิคทางศิลปะ 
4.HVA106ประติมากรรมพื้นฐาน 
ช่ือผลงาน งานปนเสมือนจริง 
5.HVA108ประวัติศาสตรศิลปะตะวันตก 
ช่ือผลงาน รายงานประวัติศาสตรศิลป 
6.HVA114สุนทรียศาสตรทางทัศนศิลป 
ช่ือผลงาน ผลงานศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
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7.HVA201*การวาดเสน 1 
ช่ือผลงาน ผลงานวาดเสนช่ือ 360 องศา 
8.HVA202จิตรกรรมไทยพื้นฐาน 
ช่ือผลงาน คัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง 
9.HVA204ภาพทิวทัศน 
ช่ือผลงาน ภาพทิวทัศน 
10.HVA206การระบายสีน้ำ 
ช่ือผลงาน ผลงานสีน้ำช่ือ Still Life 
11.HVA207กายวิภาคสำหรับศิลปะ 
ช่ือผลงาน ผลงานวาดเสนช่ือสรีรวิทยา 
12.HVA208การสรางสื่อประสมทางการพิมพ 
ช่ือผลงาน สื่อประสมการพิมพ 
13.HVA301การวาดเสนสรางสรรค 
ช่ือผลงาน ศิลปสรางสรรค 
14.HVA302จิตรกรรมสรางสรรค 
ช่ือผลงาน คัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง 
15.HVA305ศึกษาศิลปะรวมสมัย 
ช่ือผลงาน นานาทัศนะ 
16.HVA315จิตรกรรมประยุกต 
ช่ือผลงาน ภาพวาด 
17.HVA317คอมพิวเตอรกราฟกข้ันสูง 
ช่ือผลงาน การออกแบบโฆษณา 
18.HVA404การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาทัศนศิลป 
ช่ือผลงาน การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ 
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หลักสูตร....ศิลปะการแสดง..... 
1.HPP105  บูรณศิลปการละคร 1 
ช่ือผลงาน...ภาพพิมพแกะไม: Japan Style 
2.HVA401  ศิลปนิพนธ   
ชือผลงาน งานแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ   
3.HPP101สุนทรียศาสตร 
 ช่ือผลงาน ผลงานทางสุนทรียะดานการแสดง 
4.HPP103ทักษะนาฏศิลปไทย 1 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอทารำประเภทตาง ๆ 
5.HPP105บูรณศิลปการละคร 1 
ช่ือผลงาน ผลงานการออกแบบเครื่องแตงกาย 
6.HPP106มรดกภูมิปญญาทางศิลปะการแสดง 
ช่ือผลงาน ชุดการแสดงโบราณมกดกตกทอด 
7.HPP109ศิลปะการแสดงทองถ่ิน 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการรำ 4 ภาค 
8.HPP212การแสดงศิลปะปองกันตัว 
ช่ือผลงาน กระบวนทาการปองกันตัว 
 
หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
1. HSD104การศึกษาชุมชนเพื่อการจัดการ 
ช่ือผลงาน โครงการคัดแยกขยะเพื่อชาวหอสม 
2. HSD113การเมืองไทยสมัยใหม 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
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3. HSD206การพัฒนาเมืองและชนบท 
ช่ือผลงาน วีดีทัศนการสำรวจชุมชนเมืองและชนบท และโปสเตอร 
4. HSD212นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
5. HSD227การบริหารงานภาครัฐกับการพัฒนา 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
6. HSD230สถาบันครอบครัวและความมั่นคงของมนุษย 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
7. HSD301ภูมิปญญาไทย 
ช่ือผลงาน การยกระดับภูมิปญญาไทย ขนมผิงไทยโบราณ 
8. HSD305ทฤษฏีและยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
9. HSD316การวิเคราะหนโยบาย 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
10. HSD324จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเพื่อการพัฒนา 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
11. HSD326จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา 
ช่ือผลงาน โปสเตอร 
12. HSD401การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลและครอบครัว 
ช่ือผลงาน คลิปวีดีโอ การปองการทองกอนวัยอันควร 
13. HSD402การพัฒนาผูสูงอายุ 
ช่ือผลงาน โครงการสูงวัยใสใจสุขภาพ ชุมชนบานเณรจำ อ.ขารุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 
14. HSD404การศึกษาเอกเทศ 
ช่ือผลงาน บทความ การตีความคัมภีรอัลกุรอานเพื่อแกไขปญหาเรื่องปากทองของชุมชนสุเหราใหมเจริญ 
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15. HSD405การสัมมนาทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
ช่ือผลงาน การจัดสัมมนา  
16. HSD406การวางแผนและการประเมินแผนกลยุทธ 
ช่ือผลงาน แผนกลยุทธ  
17. HSD418การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
ช่ือผลงาน สรางผลงานจากการเขารวมอบรมการ โดยการออกแบบการนำเสนอขอมูลชุมชนจากการลงพื้นที่ 
 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
1.HIS221 ระบบสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน รายงานการวิเคราะหระบบ 
2.HIS223 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
ช่ือผลงาน รายงาน 
3.HIS231 การบริการสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน สื่อออนไลน 
4.HIS241 การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน รายงาน, Infographic 
5.HIS242 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน รายงาน, Infographic 
6.HIS311 สารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน 
ช่ือผลงาน ระบบสารสนเทศภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.HIS321 การจัดการฐานขอมูลสำหรับงานสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน ระบบการจัดการฐานขอมูล 
8.HIS323 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอเิล็กทรอนิกส 
ช่ือผลงาน รายงาน, Infographic 
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9.HIS325 การวิเคราะหและออกแบบระบบในงานสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน ระบบการจัดการหอพัก 
10.HIS331 บริการสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 
ช่ือผลงาน รายงาน, Infographic 
11.HIS411 การวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 
ช่ือผลงาน งานวิจัย, บทความวิจัย 
12.HIS412 สัมมนาทิศทางและแนวโนมทางสารสนเทศศาสตร 
ช่ือผลงาน การสัมมนาทางสารสนเทศ 
13.HIS441 หองสมุดอัตโนมัติ 
ช่ือผลงาน รายงาน, Infographic 
14.HIS451 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
ช่ือผลงาน สื่อสรางสรรค 
15.HIS453 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร 
ช่ือผลงาน  สื่อสรางสรรค 
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
1.HEI101ไวยากรณอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ช่ือผลงาน “Grammar Tips” 
2.HEI131การเขียนเบื้องตนเพื่อการสื่อสาร 
ช่ือผลงาน “Grammar Tips” 
3.HEI201สัทศาสตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
ช่ือผลงาน คำศัพทภาษาอังกฤษที่คนไทยมกัออกเสียงผิด 
4.HEI231การเขียนอนุเฉทเพื่อการสื่อสาร     
ช่ือผลงาน “Hospitality Tips” 
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5.HEI241การสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ช่ือผลงาน “Hospitality Tips” 
6.HEI251ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ      
ช่ือผลงาน “Hospitality Tips” 
7.HEI261ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว       
ช่ือผลงาน สื่อวีดิทัศนแนะนำสถานที่ทองเที่ยว 
8.HEI311การพัฒนาความคลองในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน “Explore ASEAN” 
9.HEI331การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ                                  
10.HEI352ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการดูแลสุขภาพ     
 ช่ือผลงาน Health 
11.HEI371ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน 
ช่ือผลงาน “Explore ASEAN” 
12.HEI372สังคมและวัฒนธรรมศึกษาของประเทศเจาของภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน “Explore ASEAN” 
13.HEI451ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน     
ช่ือผลงาน “Hospitality Tips” 
14.HEI481ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ    
ช่ือผลงาน ทักษะการนำเสนอ 
15.HEI482การเตรียมเพื่อสอบวัดความสามารถการใชภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน TOEIC tips and tricks 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
1.HPA101ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร 
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ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 
2.HPA102ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 
รายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับรัฐศาสตร 
3.HPA103หลักกฎหมายสำหรับรัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือผลงาน บทความหลักกฎหมายสำหรับ รปศ. 
4.HPA104ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ 
ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางประเทศ 
5.HPA107เศรษฐศาสตรสำหรับรัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือผลงาน สื่อปริทัศน (pop-up) หรืออินโฟกราฟก (Infographics) 
6.HPA201นโยบายสาธารณะ 
ช่ือผลงาน โปสเตอรเสริมความรูเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
7.HPA202การบริหารงานคลังและงบประมาณ 
ช่ือผลงาน การวิเคราะหและสังเคราะหการบริหารการคลัง 
8.HPA208ระบบบริหารราชการไทย 
ช่ือผลงาน กรณีศึกษาระบบการบริหารราชการในสมัยตาง ๆ 
9.HPA209การจัดการภาครัฐ 
ช่ือผลงาน แนวทางและวิธีการที่นำใชในการบริหารจัดการภาครัฐ 
10.HPA214รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 
ช่ือผลงาน สื่อใหความรู 
11.HPA216ภาวะผูนำและภาวะผูตาม 
ช่ือผลงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภาวะผูนำในรูปแบบตาง ๆ 
12.HPA217การพัฒนาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอ 
13.HPA218การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
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ช่ือผลงาน ระบบการจัดการสารสนเทศ 
14.HPA304หลักกฎหมายปกครอง 
ช่ือผลงาน การวิเคราะหสังเคราะหหลักกฎหมายปกครอง 
15.HPA308นิเวศนวิทยาทางรัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือผลงาน รายงานการวิเคราะหระบบนิเวศวิทยา 
16.HPA313การสื่อสารทางการเมือง 
ช่ือผลงาน โปสเตอรใหความรูเรื่องการสื่อสารทางการเมือง 
17.HPA315สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือผลงาน การจัดสัมมนาทาง รปศ. 
18.HPA320การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมชุมชนแบบย่ังยืน 
ช่ือผลงาน กรณีศึกษาชุมชนศึกษาแบบย่ังยืน 
19.HPA330การศึกษาเอกเทศ 
ช่ือผลงาน การวิจัย 
20.HPA333การพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืนตามแนวพระราชดำริ 
ช่ือผลงาน การทำคลิปวิดิโอ 
21.HPA334การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอ 
22.HPA335การบริหารโครงการสาธารณะ 
ช่ือผลงาน การจัดโครงการ 
23.HPA401การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือผลงาน รายงานการวิเคราะหหนวยงาน 
24.HPA413แรงงานสัมพันธ 
ช่ือผลงาน รายงานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 
25.HPA419กฎหมายลักษณะพยาน 
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ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอกฎหมาย 
26.VLE301ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐประศาสนศาสตร 1 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอ 
หลักสูตรดุริยางคศิลป 
1.HMU104ปฏิบัติรวมวงเล็กแบบแจส 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการสาธิตแบงหองเสียงตามโนตสากล 
2.HMU111ปฏิบัติเครื่องลมไม 1 
3.HMU113ปฏิบัติเครื่องลมไม 3 
4.HMU115ปฏิบัติเครื่องลมไม 5 
ช่ือผลงาน ปฏิบัติบทเพลงพระราชนิพนธไดอยางถูกตองและสามารถนำไปปฏิบัติพรอมกับวงดนตรี Big Band ได 
5.HMU121ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง1 
6.HMU123ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง3 
7.HMU125ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง5 
ช่ือผลงาน ปฏิบัติบทเพลงพระราชนิพนธไดอยางถูกตองและสามารถนำไปปฏิบัติพรอมกับวงดนตรี Big Band ได 
8.HMU141ปฏิบัติกีตาร1 
9.HMU143ปฏิบัติกีตาร3 
10.HMU145ปฏิบัติกีตาร5 
ช่ือผลงาน กีตารฮีโร 
11.HMU151ปฏิบัติเปยโน1 
12.HMU152ปฏิบัติเปยโน2 
13.HMU153ปฏิบัติเปยโน3 
14.HMU155ปฏิบัติเปยโน5 
15.HMU161ปฏิบัติขับรองสากล1 
ช่ือผลงาน  วิพากษถึงบทพลงที่เรียน ใน 2 สไตล ไดแก แจส และ ปอป วามีความแตกตางกันอยางไร  วิเคราะหถึงเทคนิคการรองใน 
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แตละบทเพลง 
16.HMU162ปฏิบัติขับรองสากล2 
17.HMU163ปฏิบัติขับรองสากล3 
18.HMU164ปฏิบัติขับรองสากล4 
19.HMU165ปฏิบัติขับรองสากล5 
ช่ือเพลง คลิปวิดิโอสาธิตการออกเสียงตามตัวโนตสากล 
20.HMU171ปฏิบัติเครื่องกระทบ1 
21.HMU173ปฏิบัติเครื่องกระทบ3 
22.HMU175ปฏิบัติเครื่องกระทบ5 
ช่ือผลงาน การแตงทำนองใหมดวยเครื่องกระทบ 
23.HMU181ปฏิบัติกีตารเบส1 
24.HMU183ปฏิบัติกีตารเบส3 
25.HMU185ปฏิบัติกีตารเบส5 
ช่ือผลงาน Portfolio เสนองาน 
26.HMU192ปฏิบัติรวมวงแบบสตริง-คอมโบ 
ช่ือผลงาน การนำเสนอชุดการแสดงแบบสติง 
27.HMU201หลักการอานโนตและจังหวะ 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอสอนอานโนต 
28.HMU204ทฤษฎีดนตรีสากล2 
ช่ือผลงาน การวิเคราะหทฤษฎีดนตรีสากล 
29.HMU214หลักการโยธวาทิต 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอโยธวาทิต 
30.HMU217การอำนวยเพลงโยธวาทิต 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอโยธวาทิต 
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31.HMU225การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับ 
ช่ือผลงาน การแสดงเสียงประสาน 
32.HMU227การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต 
ช่ือผลงาน ขับรองประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
33.HMU229คีตปฏิภาณแบบแจส2 
ช่ือผลงาน  ชุดการแสดงแจส 
34.HMU234ประวัติดนตรีตะวันตกต้ังแตยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 
ช่ือผลงาน รายงานการวิเคราะหประวัติดนตรี 
35.HMU301คอมพิวเตอรดนตรีข้ันพื้นฐาน 
ช่ือผลงาน สามารถผลิตสกอรเพลงตามรูปแบบมาตรฐานไดอยางนอย 1 บทเพลงในลักษณะวงดนตรีแบบวงเล็กหรือวงใหญ 
36.HMU302การใชคอมพิวเตอรชวยงานดนตรี 
ช่ือผลงาน สรางบทเพลงผานระบบ MIDI  (Musical instruments digital interface) 
37.HMU305อุตสาหกรรมการดนตรีเบื้องตน 
ช่ือผลงาน MV ผลงานเพลงของนักศึกษา 
38.HMU310การซอมสรางอุปกรณดนตรี 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอสาธิตวิธีการซอมเครื่องดนตรี 
39.HMU316การติดต้ังและการใชระบบเครื่องเสียงสำหรับการจัดงาน 
ช่ือผลงาน วิดิโอสาธิตการติดต้ังการใชระบบเครื่องเสียง 
40.HMU401*การเสนอผลงานดนตรี 
ช่ือผลงาน ผลงานการจัดแสดงดนตรี 
41.HMU403การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาดนตรีสากล 
ช่ือผลงาน ผลงานการจัดแสดงดนตรี 
 
หลักสูตรนิติศาสตร 
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1.HLW101กฎหมายเอกชนเบื้องตน 
ช่ือผลงาน เหตุการณจำลองกฎหมายในบริษัท 
2.HLW102กฎหมายลักษณะหน้ี  หลักทั่วไป 
ช่ือผลงาน คลินิกกฎหมาย 
3.HLW103กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 
ช่ือผลงาน คลินิกกฎหมาย 
4.HLW105หลักพื้นฐานแหงกฎหมาย 
5.HLW202กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
ช่ือผลงาน เขียนบทความในเพจกฎหมาย 
6.HLW207กฎหมายลักษณะประกันดวยบุคคลและทรัพย 
7.HLW210กฎหมายลักษณะหางหุนสวน บริษัท 
8.HLW211กฎหมายอาญา 1 
ช่ือผลงาน คูมือบริการวิชาการ โดยผานการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาโดยอาจารยประจำหลักสูตร 
9.HLW212กฎหมายอาญา 2 
ช่ือผลงาน กรณีศึกษาดานกฎหมาย 
10.HLW215เอกเทศสัญญา 1 
11.HLW216เอกเทศสัญญา 2 
คูมือบริการวิชาการ โดยผานการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาโดยอาจารยประจำหลักสูตร 
12.HLW301กฎหมายลักษณะครอบครัว 
ช่ือผลงาน คลินิกกฎหมาย 
13.HLW302กฎหมายลักษณะมรดก 
ช่ือผลงาน คูมือความรูเรื่องกฎหมาย 
14.HLW303กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 1 
ช่ือผลงาน คลินิกกฎหมาย 
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15.HLW307กฎหมายปกครอง 
ช่ือผลงาน ถายทอดความรูโดยใชสื่อวิดิโอ 
16.HLW308ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอวิธีการพิจารณาคดีปกครอง 
17.HLW322กฎหมายการคาระหวางประเทศ 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอกฎหมายเกี่ยวกับการคา 
18.HLW330กฎหมายระหวางประเทศ 
ช่ือผลงาน กรณีศึกษาการเปรียบเทียบกฎหมายระหวางประเทศ 
19.HLW339อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการอาชญากรรม 
20.HLW401ประวัติศาสตรกฎหมาย 
ช่ือผลงาน ศึกษาประวัติศาสตรกฎหมาย 
21.HLW402นิติปรัชญา 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโออธิบายวิธีทางนิติปรัชญา 
22.HLW403หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอวิชาชีพนักกฎหมาย 
23.HLW404วิธีการทางนิติศาสตร 
ช่ือผลงาน การวิเคราะหวิธีการดานกฎหมาย 
24.HLW405ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการใชภาษาดานกฎหมาย 
25.HLW406สัมมนาทางกฎหมาย 
ช่ือผลงาน บทความทางกฎหมายที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
26.HLW407กฎหมายลมละลาย 
ช่ือผลงาน การวิเคราะหกรณีตัวอยางการลมละลาย 
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หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
1.HCD101หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ช่ือผลงาน ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนโดยบูรณาการรวมกับวิชาอื่นๆ 
2.HCD102ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 
ช่ือผลงาน แผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
3.HCD103องคกรชุมชนและการพัฒนา 
ช่ือผลงาน รายงานกรณีศึกษาองคกรชุมชนเขมแข็ง 
4.HCD104การจัดการองคกรทองถ่ิน 
ช่ือผลงาน ลงพื้นที่ศึกษาบทบาทองคกรทองถ่ินทำเอกสารสรุปผลการศึกษา 
5.HCD105ชุมชนศึกษา 
ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 
6.HCD111การพัฒนาประชาสังคม 
ช่ือผลงาน แผนการพัฒนาประชาสังคม 
7.HCD112ภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนา 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
8.HCD113เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 
9.HCD203เทคนิคการสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการ 
ช่ือผลงาน โครงการเทคนิคการทำดอกสับปะรดจากผาลายไทย 
10.HCD206เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
ช่ือผลงาน โครงการการใหความรูเศรษฐกิจชุมชน 
11.HCD207ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
ช่ือผลงาน รายงานการจัดการบัญชีชุมชน 
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12.HCD213การทองเที่ยวโดยชุมชน 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอแนะนำการทองเที่ยว 
13.HCD215สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดลอม 
ช่ือผลงาน โครงการสงเสริมสุขภาวะชุมชน 
14.HCD216การพัฒนาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
ช่ือผลงาน โครงการสงเสริมสุขภาวะชุมชน 
15.HCD302ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 
ช่ือผลงาน โครงรางงานวิจัย 
16.HCD304วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อการพัฒนา 
ช่ือผลงาน วิจัยแบบมีสวนรวม 
17.HCD308กลุมคนดอยโอกาสและกลุมคนชายขอบ 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอกลุมคน 
18.HCD310สวัสดิการและการสงเคราะหผูสูงอายุ 
ช่ือผลงาน การจัดโครงการเพื่อพัฒนาผูสูงอายุ 
19.HCD312เทคนิคการจัดการฝกอบรมและสัมมนา 
ช่ือผลงาน การจัดโครงการเพื่อพัฒนาผูสูงอายุ 
20.HCD313ภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน การจัดโครงการเพื่อพัฒนาผูสูงอายุ 
21.HCD315กระบวนการสรางเครือขายในงานพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน การจัดโครงการเพื่อพัฒนาผูสูงอายุ 
22.HCD320เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน ชุดความรูเรื่องเกษตรปลอดสาร 
23.HCD401การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน การเตรียมโครงการสำหรับออกฝกประสบการณ 
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24.HCD402การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน การเตรียมโครงการสำหรับออกฝกประสบการณ 
 
หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
1.HTH102กวีนิพนธไทย 
ช่ือผลงาน แตงกลอนในพิธีตาง ๆ 
2.HTH105การเขียนเพื่อการสื่อสาร 
ช่ือผลงาน เขียนขาว 
3.HTH107ศิลปะการพิสูจนอักษร 
ช่ือผลงาน นักพิสูจนอักษรหนังสือ 
4.HTH109ลักษณะภาษาไทย 
รูในหลักของภาษาไทย 
ช่ือผลงาน จัดทำหนังสือเลมเล็ก 
5.HTH110พื้นฐานวรรณกรรมไทย 
ช่ือผลงาน เขียนบทความเกี่ยวกับความรูดานภาษาไทย 
6.HTH111ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร 
ช่ือผลงาน มีหลักในการสื่อสาร 
7.HTH113การฟงอยางมีวิจารณญาณ 
ช่ือผลงาน จับใจความในขาว หนังสือ สื่อตาง ๆ 
8.HTH208ความรูพื้นฐานทางภาษาศาสตร 
9.HTH211วรรณกรรมรวมสมัย 
ช่ือผลงาน บทวิจารณหนังสือ 
10.HTH301การฟง การพูดเพื่อใชในงานธุรกิจ 
ช่ือผลงาน ผลิตคลิปแนะนำสถานที่ 
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11.HTH304การอาน การเขียนเชิงธุรกิจ 
ช่ือผลงาน นักอานขาว 
12.HTH310การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 
ช่ือผลงาน เขียนขาว ประชาสัมพันธงาน 
13.HTH315เทคนิคการบรรณาธิการกจิ 
ช่ือผลงาน ปฏิบัติการบรรณาธิการหนังสือและนิตยสาร 
14.HTH316*ศิลปะการออกแบบสรางสรรคเพื่อการสื่อสาร 
ช่ือผลงาน นักอานสรางสรรค 
15.HTH317ภาษากับวัฒนธรรม 
ช่ือผลงาน บทความ 
16.HTH325วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ช่ือผลงาน นิทานภาพ 
17.HTH331วรรณกรรมเพื่อนวัตกรรม 
ช่ือผลงาน จัดทำสมุดภาพ  วิดิทัศน 
18.HTH333การดัดแปลงวรรณกรรมเพื่อการแสดง 
ช่ือผลงาน สรางสรรคนวัตกรรมจากวรรณกรรม แลวเลือกวรรณกรรมเพื่อนำไปผลิตผลงานสรางสรรคใหม 
19.HTH408ภาษากับสังคม 
ช่ือผลงาน เขียนบทความ 
20.HTH418การฝกประสบการวิชาชีพภาษาไทย 
ช่ือผลงาน เขียนคูมือการปฏิบัติงานในหนวยงานน้ันๆ 
 
ปการศึกษา ....2/2562....... มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น ......212....รายวิชา....... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 212 รายวิชา คิดเปนรอยละ 100 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
หลักสูตรนิติศาสตร 
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1. ช่ือรายวิชาHLW212 กฎหมายอาญา 2  
ช่ือผลงานบทความที่เผยแพรในเพจคลินิกกฎหมายvru 
2. ช่ือรายวิชาHLW201 กฎหมายมหาชนเบื้องตน  
ช่ือผลงานโปสเตอรสื่อความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนแกบุคคลทั่วไป 
3. ช่ือรายวิชาHLW210 กฎหมายลักษณะหางหุนสวน บริษัท  
ช่ือผลงานโปสเตอรสื่อความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายหุนสวน บริษัทแกบุคคล 
4. ช่ือรายวิชาHLW308 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ช่ือผลงานโปสเตอรสื่อความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครองแกบุคคล 
5. ช่ือรายวิชาHLW104 กฎหมายลักษณะทรัพยและที่ดิน 
ช่ือผลงานจำลองบทบาทสมมุติในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยและที่ดินที่เกิดข้ึน 
6. ช่ือรายวิชาHLW217  เอกเทศสัญญา 3 
คลิปวิดีโอกฎหมายประกันภัย 
7. HLW306กฎหมายลักษณะพยาน 
ช่ือผลงานคลิปวิดีโออธิบายหลักฎหมาย 
8. HLW305กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ช่ือผลงานบทความที่เผยแพรในเพจคลินิกกฎหมายvru 
9. HLW304 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 
ช่ือผลงานคลิปวิดีโออธิบายหลักกฎหมาย 
10. HLW343กฎหมายคุมครองผูบริโภค 
ช่ือผลงานคลิปวิดีโอกฎหมายคุมครองผูบริโภค 
11. HLW203 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง 
ช่ือผลงานคลิปวิดีโอกฎหมายละเมิด 
12. HLW214 กฎหมายภาษีอากร  
ช่ือผลงานคลิปวิดีโอกฎหมายภาษีอากร 
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13. HLW412 โครงงานพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร 
ช่ือผลงานบทความหรือคลิป vdo ที่เผยแพรในเพจคลินิกกฎหมาย vru 
14. HLW218 ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
ช่ือผลงานคลิปวิดีโออธิบายหลักกฎหมาย 
15. HLW332 กฎหมายระหวางประเทศ แผนกคดีบุคคล 
ช่ือผลงานสรางเพจกฎหมายเพื่อใชเปนพื้นที่สำหรับนักศึกษาฝกถายทอดขอเท็จจริงที่มีองคประกอบระหวางประเทศ 
16. HLW103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสญัญา  
ช่ือผลงานสรางเพจกฎหมายเพื่อใชเปนพื้นที่สำหรับนักศึกษาฝกถายทอดขอเท็จจริงที่มีความเกี่ยวของกับกฎหมายลักษณะ 
หลักสูตรสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
17. HSD 307 สถิติและการใชคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร 
ช่ือผลงาน บทความ 
18. HSD 424 การจัดการเชิงกลยุทธเพื่อสังคม 
ช่ือผลงาน บทความ 
19. HSD405การสัมมนาทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
ช่ือผลงาน การจัดสัมมนาถอดบทเรียน 
20. HSD328การวิเคราะหชุมชนกับการพัฒนา 
ช่ือผลงาน บทความ 
21. HSD422สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา 
การจัดสัมมนาถอดบทเรียน 
22. HSD303  การพัฒนาสังคม 
ช่ือผลงาน การจัดสัมมนาถอดบทเรียน 
23. HSD235 การอานวรรณกรรมทางสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา 
ช่ือผลงาน ถอดบทเรียนการใชเครื่องมือเชิงพื้นที่ 
24. HSD329พลเมืองกับความรับผิดชอบทางสังคม 
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ช่ือผลงาน การจัดสัมมนาถอดบทเรียน และโครงการพลเมือง 
25. HSD304นโยบายสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม 
ช่ือผลงาน กิจกรรมการแกไขสังคมและการจัดสวัสดิการเพื้อสังคม 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
26. HEN473 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
27. HEN112ไวยากรณอังกฤษปจจุบัน 2 
      ช่ือผลงาน Board game 
28. HEN230การอานภาษาอังกฤษระดับสูง 
      ช่ือผลงาน บอรดสรุปเน้ือหา 
29. HEN325การฟงและพูดภาษาอังกฤษข้ันสูง 
ช่ือผลงาน General conversation 
30. HEN426ภาษาอังกฤษในพิธีการและกิจกรรมพิเศษ 
ช่ือผลงาน wedding  reception 
31. HEN242การเขียนอนุเฉท 
ช่ือผลงาน งานเขียนอนุเฉท 
32. HEN389พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจาของภาษา 
ช่ือผลงาน การนำเสนองาน 
33. HEN201สัทศาสตรภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน โปสเตอร  manner of articulation 
34. HEN392ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในบริบทของอาเซียน 
ช่ือผลงาน รายงานประเทศสมาชิกอาเซียน 
35. HEN132การอานภาษาอังกฤษระดับกลาง 
ช่ือผลงาน หนังสือนิทานเลมเล็ก ฉบับภาษาอังกฤษ 
36. HEN200ภาษาศาสตรเบื้องตน 
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ช่ือผลงาน เลมรายงานการวิจัยทางภาษาศาสตร 
37. HEN341การเขียนความเรียง 
ช่ือผลงาน บทความวิชาการเรื่องการศึกษาปญหาในการออกเสียงคำกริยาในรูป Past Participle 
38. HEN361การแปลเบื้องตน 
ช่ือผลงาน บทวิเคราะหเปรียบเทียบการแปลภาษาไทย-อังกฤษ วรรณกรรมเรื่องลูกอิสาน 
39. HEN391การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 
ช่ือผลงาน การแสดงละคร ไดแก Aladin และ coroline 
40. HEN123การฟงและพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
ช่ือผลงาน บันทึกเสียงการบอกทิศทางในชุมชนบานปางิ้ว เปนภาษาอังกฤษ 
41. HEN325การฟงและพูดภาษาอังกฤษข้ันสูง 
ช่ือผลงาน แผนที่ชุมชนบานบานปางิ้ว 
42. HEN444การเขียนเชิงริเริ่มสรางสรรค 
ช่ือผลงาน เลมนิทานภาษาอังกฤษ 
43. HEN387การเรียนภาษาอังกฤษผานการแสดง 
ช่ือผลงาน จัดการแสดงภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เรื่อง ไดแก Twilight, Until Dawn, Scoopy Doo in the Ghost Land, Pee Mak Jaa..Nak Ma Weawww 
44. HEN224การนำเสนองานภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน ผลงานวิดีโอ We are VRU 
45. HEN391การเรียนภาษาอังกฤษดวยการแสดง 
ช่ือผลงาน การแสดงละคร ไดแก Aladin และ coroline 
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
46. HPA105การเมอืงการปกครองไทย 
ช่ือผลงาน การนำเสนอคลิปวีดีโอจากการศึกษาการเมืองการปกครองไทยในแตละยุคแตละสมัย โดยมีอาจารยผูสอนเปนผูใหคำแนะนำ 
47. HPA109แนวคิดทฤษฎีการบริหารทองถ่ิน 
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ช่ือผลงาน การลงพื้นที่ศึกษานวัตกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
48. HPA110ทฤษฎีองคการสาธารณะ 
ช่ือผลงาน บทความ 
49. HPA204*พฤติกรรมองคการและการพัฒนาองคการภาครัฐ 
ช่ือผลงาน บทความ 
50. HPA206จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ช่ือผลงาน บทความ 
51. HPA209การจัดการภาครัฐ 
ช่ือผลงาน บทความ 
52. HPA213การบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการสาธารณะ 
ช่ือผลงาน บทความ 
53. HPA215การบริหารสาธารณะในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไทย 
ช่ือผลงาน บทความ 
54. HPA305สถิติและวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือผลงาน บทความ 
55. HPA307การตลาดภาครัฐ 
ช่ือผลงาน บทความ 
56. HPA309การบริหารเชิงกลยุทธ 
ช่ือผลงาน บทความ 
57. HPA313การสื่อสารทางการเมือง 
ช่ือผลงาน บทความ 
58. HPA336การวางแผนและการสรรหาทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 
ช่ือผลงาน บทความ 
59. HPA337การจัดการความขัดแยง 
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ช่ือผลงาน บทความ 
60. HPA406สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 
ช่ือผลงาน นำเสนองานในคณะ 
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร 
61. HIS141การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน คูมือการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
62. HIS211พฤติกรรมของผูใชและความตองการสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาพฤติกรรมของผูใชและความตองการสารสนเทศ 
63. HIS222การจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน คูมือการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 
64. HIS224คอมพิวเตอรกราฟกในงานสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน โปสเตอรอินโฟกราฟค 
65. HIS313สารสนเทศกับสังคม 
ช่ือผลงาน คูมือการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
66. HIS318สถิติเพื่อการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร 
ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาพฤติกรรมของผูใชและความตองการสารสนเทศ 
67. HIS322การเผยแพรสารสนเทศดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน คูมือการจัดเก็บและการคนคืนสารสนเทศ 
68. HIS323การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 
ช่ือผลงาน โปสเตอรอินโฟกราฟค 
69. HIS324การสืบคนสารสนเทศออนไลน 
ช่ือผลงาน คูมือการจัดหมวดหมูระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
70. HIS331บริการสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต 
ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาการจัดการสถาบันบริการสารสนเทศ 
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71. HIS341จริยธรรมวิชาชีพสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน คูมือการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
72. HIS412สัมมนาทิศทางและแนวโนมทางสารสนเทศศาสตร 
ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาพฤติกรรมของผูใชและความตองการสารสนเทศ 
73. HIS444หองสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
74. HIS452การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร 
 
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
75. HEI211การสนทนาภาษาอังกฤษระดับสูง 
ช่ือผลงาน English for Crew Service 
76. HEI262ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวนานาชาติ 
ช่ือผลงาน ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว 
77. HEI493การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ช่ือผลงาน นำเสนองาน 
78. HEI221การอานเชิงวิเคราะห 
ช่ือผลงาน Critical Reading: Figurative Language 
79. HEI341ภาษาอังกฤษสำหรับงานสำนักงาน 1 
ช่ือผลงาน English for Office 
80. HEI351ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการภาคพื้นดิน 
ช่ือผลงาน English for Crew Service 
81. HEI373ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารขามวัฒนธรรม 
ช่ือผลงาน English for Crew Service 
82. HEI352ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการดูแลสุขภาพ 
ช่ือผลงาน English for Public Health 
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83. HEI282ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนยีสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน English for Office 
84. HEI342ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด 
ช่ือผลงาน English for Office 
 
หลักสูตรศิลปะการแสดง 
85. HPP102ประวัติศิลปะการแสดง 
ช่ือผลงาน รำโบราณคดี 
86. HPP104ทักษะนาฏศิลปสากล 1 
ช่ือผลงาน นาฏศิลปสากล 
87. HPP107จารีตและขนบการแสดง 
ช่ือผลงาน รำหนาพาทย 
88. HPP108ทักษะและเทคนิคในการออกแบบแตงหนาเพื่อการแสดง 
ช่ือผลงาน การแตงหนาเพื่อการแสดง 
89. HPP110การแสดงพื้นบานสรางสรรค 
ช่ือผลงาน กิจกรรมเพลงอีแซวรักวไลยอลงกรณ 
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 
90. HCD109การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุม 
ช่ือผลงาน รายงานเกี่ยวกับกลุม และวีดีโอ 
21. HCD113เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน รายงาน และวีดีโอนำเสนอชุมชนและกลุม 
92. HCD209การประกอบการวิสาหกิจชุมชน 
ช่ือผลงาน แผนธุรกิจจำลอง 
93. HCD320เกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน 
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ช่ือผลงาน ลงพื้นที่ 
94. HCD201จริยธรรมกับการพัฒนาชุมชน 
 ช่ือผลงาน ผาพันคอ 
95. HCD206เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
ช่ือผลงาน สมลอยแกว 
96. HCD313ภาวะความเปนผูนำในงานพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน นิทรรศการสงเสริมความรูชุมชน 
97. HCD107ทฤษฎีการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน การศึกษาวิเคราะหชุมชน 
98. HCD213การทองเที่ยวโดยชุมชน 
ช่ือผลงาน การจัดเสนทางการทองเที่ยวBKK_Walkwithme2 และการจัดเสนทางทองเที่ยวชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
99. HCD302ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร 
ช่ือผลงาน รายงานวิจัยตามหัวขอที่นักศึกษามีความสนใจ 
100. HCD402การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชนฃ 
ช่ือผลงาน การทำกิจกรรมตามกลุมยอยที่อ.นิเทศกรับผิดชอบ 
101. HCD319สัมมนาการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน การสัมมนาตามหัวขอที่ผูสอนกำหนด 
102. HCD404การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน การฝกประสบการณวิชาชีพ 
103. HCD111การพัฒนาประชาสังคม 
104. HCD214การบัญชีวิสาหกิจชุมชน 
105. HCD315กระบวนการสรางเครือขายในงานพัฒนาชุมชน 
106. HCD108หลักและกระบวนการพัฒนาชุมชน 
ช่ือผลงาน กลุมอาชีพชุมชน 
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107. HCD215สุขภาพชุมชนและสิ่งแวดลอม 
ช่ือผลงาน โครงการสงเสริมสุขภาพ 
108. HCD301สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
ช่ือผลงาน รายงานผลการศึกษาตามหัวขอที่นักศึกษาสนใจ 
109. HCD317จิตวิทยาชุมชน 
 
หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
110. HTH214เทคนิคการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในงานสำนักงาน 
ช่ือผลงาน ออกแบบ การจัด สำนักงานใหเหมาะสม 
111. HTH303การอานเชิงวิพากษ 
ช่ือผลงาน วิพากษเรื่องสั้น 
112. HTH414การวิจัยภาษาไทย 
ช่ือผลงาน นำเสนอบทความใน การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2 
113. HTH201การพูดในที่ชุมชน 
ช่ือผลงาน ผลิตรายการเกี่ยวกับการพูดในที่ชุมชน 
114. HTH215ลักษณะภาษาไทยปจจุบัน 
ช่ือผลงาน อนิโฟรกราฟกเผยแพร ผานทางเครือขายสังคมออนไลน 
115. HTH413การพัฒนานวัตกรรมทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ช่ือผลงาน บทความ ในประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เชน ดานภาษา วรรณกรรม คติชนวิทยา สื่อสรางสรรค 
116. HTH216การใชภาษาเพื่อกิจกรรมทองเที่ยว 
ช่ือผลงาน สรางอินโฟรกราฟกโปสเตอร ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยวชุมชนบานงิ้ว ตำบลสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
117. HTH339วรรณกรรมอาเซียนปริทัศน 
ช่ือผลงาน ผลิตสื่อการเรียนรูเรื่องอาเซียน 
118. HTH112โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานสำนักงาน 
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ช่ือผลงาน ผลิตโฆษณาประชาสัมพันธ หลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
119. HTH217เทคนิคการอบรม การประชุม และการจัดกิจกรรมพิเศษ 
ช่ือผลงาน กิจกรรมพิเศษ และถายทำเปนวีดิทัศนเผยแพรในสื่อสังคมออนไลน (YouTube) 
120. HTH402การเขียนและการพูดทางวิทยุกระจายเสียง 
ช่ือผลงาน รายการวิทยุเผยแพร ผานทางสื่อสังคมออนไลน (YouTube) 
121. HTH404การสัมภาษณในงานสื่อสารมวลชน 
ช่ือผลงาน จัดทำรายการสัมภาษณเผยแพร ผานทางสื่อสังคมออนไลน (YouTube) 
122. HTH417การเตรียมฝกประสบการวิชาชีพภาษาไทย 
ช่ือผลงาน คลิปวิดีโอแนะนำตัวเองเปนภาษาอังกฤษ 
123. HTH212จริยธรรมและกฎหมายเพื่อการสื่อสาร 
ช่ือผลงาน เพจบนเฟซบุก 
124. HTH415การสัมมนาภาษาไทย 
ช่ือผลงาน “ยูทูบเบอร” 
125. HTH207คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานพิมพ 
ช่ือผลงาน บรรจุภัณฑ สำหรับขนมจากสินคาที่อยูภายในมหาวิทยาลัย เปนไฟลงานและปริ้นทนำเสนอขนาด A3 
126. HTH213วรรณกรรมวิจารณ 
ช่ือผลงาน บทความวิจารณ 
127. HTH334คติชนวิทยา 
ช่ือผลงาน ออกแบบลายเสื้อ 
128. HTH406การสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่ือผลงาน ถายทำโฆษณาภาพยนตรโฆษณาขนาดสั้นเกี่ยวกับการเรียน 
 
หลักสูตรดุริยางคศิลป 
129. HMU182ปฏิบัติกีตารเบส2 
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130. HMU184ปฏิบัติกีตารเบส4 
131. HMU186ปฏิบัติกีตารเบส6 
ช่ือผลงาน กีตารรวมวง 
132. HMU203ทฤษฎีดนตรีสากล1 
133. HMU191ปฏิบัติรวมวงแบบปอปปูลาร 
134. HMU235ประวัติและพัฒนาการดนตรีตะวันตกในสมัยปจจุบัน 
135. HMU112ปฏิบัติเครื่องลมไม 2 
136. HMU114ปฏิบัติเครื่องลมไม 4 
137. HMU116ปฏิบัติเครื่องลมไม 6 
138. HMU162ปฏิบัติขับรองสากล2 
139. HMU164ปฏิบัติขับรองสากล4 
140. HMU166ปฏิบัติขับรองสากล6 
ช่ือผลงาน บทเพลง 
141. HMU308การผลิตผลงานทางดนตรีดวยคอมพิวเตอร 
142. HMU314เทคโนโลยีดนตรี 1 
143. HMU122ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง2 
144. HMU124ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง4 
145. HMU126ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง6 
146. HMU202หลักโสตทักษะ 
147. HMU217การอำนวยเพลงโยธวาทิต 
148. HMU152ปฏิบัติเปยโน2 
149. HMU154ปฏิบัติเปยโน4 
150. HMU156ปฏิบัติเปยโน6 
151. HMU216จิตวิทยาการสอนดนตรีทั่วไป 

104



152. HMU142ปฏิบัติกีตาร2 
153. HMU144ปฏิบัติกีตาร4 
154. HMU146ปฏิบัติกีตาร6 
155. HMU193ปฏิบัติรวมวงแบบรวมสมัย 
156. HMU208ทฤษฎีดนตรีแจส 
157. HMU228คีตปฏิภาณแบบแจส1 
158. HMU405การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาดนตรีสากล 
159. HMU236หลักการประพันธเพลงเบื้องตน 
160. HMU172ปฏิบัติเครื่องกระทบ2 
161. HMU174ปฏิบัติเครื่องกระทบ4 
162. HMU176ปฏิบัติเครื่องกระทบ6 
ช่ือผลงาน  กีตารฮีโร 
 
หลักสูตรจิตวิทยา 
163. HPY447จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ช่ือผลงาน สื่อนำเสนอความรูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
164. HPY346กฏหมายและแรงงานสมัพันธ 
ช่ือผลงาน focus group 
165. HPY355จิตวิทยาความผาสุก 
 ช่ือผลงาน  แนวทางการสรางสุขของนักศึกษาแตละคน 
166. HPY112*จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับนักจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  โครงงานละครสะทอนจรรยาบรรณนักจิตวิทยาจำนวน 6 โครงงาน 
167. HPY335จิตวิทยาสำหรับงานสังคมสงเคราะห 
    ช่ือผลงาน  กิจกรรม เพราะใหจึงไดรับ 
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168. HPY339จิตวิทยาการสูงวัย 
    ช่ือผลงาน  รูปแบบการดำเนินชีวิตของผูสูงอายุกลุม Active aging 
169. HPY114กลุมสัมพันธ 
    ช่ือผลงาน  Activity-Based Learning 
170. HPY312การวิจัยทางจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  Inquiry-Based Learning 
171. HPY353จิตวิทยาการเปนผูนำ 
    ช่ือผลงาน  Corraborative Learning 
172. HPY463การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  Field Study 
173. HPY210จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
    ช่ือผลงาน  บุคลิกภาพคนไทยในสายตาคนตางชาติ 
174. HPY233จิตวิทยาความแตกตางทางเพศ 
    ช่ือผลงาน  ฉลาดรูเรื่องเพศ 
175. HPY312การวิจัยทางจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  งานวิจัยทางสาขาจิตวิทยาชุมชน 
176. HPY337จิตวิทยาเพื่อการสรางความเขมแข็ง 
    ช่ือผลงาน  การจัดกิจกรรมเพื่อสรางความเขมแข็งในชุมชน 
177. HPY463การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา 
ช่ือผลงาน  1) ผลจากการมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ 
             2) รายงานผลวิเคราะหความตองการ และนำเสนอ 
              3) ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม 
178. HPY234จิตวิทยาการปรึกษาในชุมชน 
    ช่ือผลงาน  วิเคราะหถอดบทเรียนการใหการปรึกษาในชุมชน 
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179. HPY338การปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่มีปญหาในชุมชน 
    ช่ือผลงาน  โปรแกรมการปรับพฤติกรรมเด็ก 
180. HPY347*การฝกอบรมในองคการอุตสาหกรรม 
    ช่ือผลงาน  จัดฝกอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผานคนตนแบบ 
181. HPY350*ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
    ช่ือผลงาน  สิ่งประดิษฐนวัตกรรมจากความคิดสรางสรรค 
 
182. HPY215*ภาษาอังกฤษสำหรับนักจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  Oral Presentation about Anything in Psychology 
183. HPY221*การศึกษารายกรณี 
    ช่ือผลงาน  ศึกษารายกรณีตามที่ตนเองสนใจ 
184. HPY222การวางแผนชีวิตและอาชีพ 
    ช่ือผลงาน  สาธิตการจัดการเรียนรูเพื่อวางแผนชีวิตและอาชีพ 
185. HPY321*จิตวิทยาการปรึกษาแบบกลุม 
    ช่ือผลงาน  ออกแบบแผนและสาธิตการดำเนินการปรึกษาแบบกลุม 
186. HPY150มนุษยสัมพันธ 
    ช่ือผลงาน  แผนภูมิวิเคราะหตนเองและผูอื่นตามทฤษฎี Johari window 
187. HPY210จิตวิทยาบุคลิกภาพ 
    ช่ือผลงาน  โปสเตอรใหความรูเรื่อง "บุคลิกภาพคนไทยในสายตาชาวตางชาติ" 
188. HPY351จิตวิทยาอปกติ 
         ช่ือผลงาน  การนำเสนอหัวขอการดูแลรักษาผูปวยดานจิตเวชและแผนพับเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชจากน้ันนำแผนพับไปเผยแพรใหบุคคลบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัย 
189. HPY454การปรับพฤติกรรม 
    ช่ือผลงาน  โครงการแผนการปรับพฤติกรรมตนเองและเพื่อนรวมช้ัน 
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190. HPY214การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  แนวทางการจัดทำแบบทดสอบ 
191. HPY255จิตวิทยาการเสพติด 
    ช่ือผลงาน  แนวทางการชวยเหลือผูมีพฤติกรรมเสพติด 
192. HPY325การใหความชวยเหลือในภาวะวิกฤตและภัยพิบัติ 
    ช่ือผลงาน  การเตรียมการรับมือภาวะวิกฤต 
193. HPY242จิตวิทยาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
    ช่ือผลงาน  สื่อนำเสนอความรูเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
194. HPY254จิตวิทยาการตลาดและผูบริโภค 
    ช่ือผลงาน  สื่อนำเสนอความรูเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ 
195. HPY312การวิจัยทางจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  ออกแบบการวิจัยในประเด็นทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
196. HPY344*การทดสอบและการวัดทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
    ช่ือผลงาน  การออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 
197. HPY463การฝกประสบการณวิชาชีพจิตวิทยา 
    ช่ือผลงาน  1) ผลจากการมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ 
     2)รายงานผลวิเคราะหความตองการ และนำเสนอ 
    3) ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม 
 
 
หลักสูตรทัศนศิลป 
198. HVA102ภาพหุนน่ิง 
ช่ือผลงาน ผลงานวาดเสน still life 
199. HVA205ภาพคนเหมอืน 
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ช่ือผลงาน ผลงานวาดเสน Portrait 
200. HVA221การวาดเสน 2 
ช่ือผลงาน ผลงานวาดเสน Landscape 
201. HVA105จิตรกรรมพื้นฐาน 
ช่ือผลงาน ผลงานจิตรกรรมทิวทัศนช่ือ อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
202. HVA115ทฤษฎีศิลปะ 2 
ช่ือผลงาน ผลงานสรางสรรคช่ือ รูปทรงอิสระ 
203. HVA209วัสดุและเทคนิคศิลปะ 
ช่ือผลงาน ผลงานสรางสรคช่ือ  ใบหนาตัวเอง 
204. HVA203จิตรกรรมไทยประเพณี 
ช่ือผลงาน ผลงานจิตรกรรมไทยช่ือ งานประเพณีในจังหวัดอยุธยา 
205. HVA215การพิมพซิลคสกรีนเบื้องตน 
ช่ือผลงาน ผลงานภาพพิมพตระแกรงไหมช่ือ the King 
206. HVA220คอมพิวเตอรอารต 
ช่ือผลงาน โมเดลบานปางิ้ว 
207. HVA406ศิลปะและธุรกิจ 
ช่ือผลงาน กระเปาหนังhandmade  
208. HVA303ประติมากรรมสรางสรรค 
ช่ือผลงาน ผลงานประติมากรรมช่ือ ความงามธรรมชาติ 
209. HVA109ประวัติศาสตรศิลปะตะวันออก 
ช่ือผลงาน คลิปวิดิโอประวัติศาสตรศิลป 
210. HVA222คอมพิวเตอรสำหรับงานทัศนศิลป 
ช่ือผลงาน โปสเตอร Art exhibition 
211. HVA309โครงการศึกษาศิลปะสวนบุคคล 
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ช่ือผลงาน ผลงานสื่อผสมช่ือผลิตภัณฑมีชีวิต 
212. HVA405การฝกประสบการณวิชาชีพทัศนศิลป 
ช่ือผลงาน แผนการสอนรายวิชาศิลปะ  พิพิธภัณฑเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการตอยอดทางดานทัศนศิลป 
คณะวิทยาการจัดการ ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 340 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 123 รายวิชา  
คิดเปนรอยละ 36.18 
ยกตัวอยาง เชน  
1. ช่ือวิชาการจัดการนันทนาการเพื่อการทองเที่ยว  ช่ือผลงาน นันทนาการเพื่อสรางประโยชนและสรางความสุขใหแกสังคม สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว 
2. ช่ือวิชาวิธีวิจัยทางธุรกิจ ช่ือผลงาน ปจจัยที่สงผลตอความต้ังใจที่จะเปนผูประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจในจังหวัดปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
3. ช่ือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อธุรกิจคาปลีก ช่ือผลงาน Sticker Line MRM สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
4. ช่ือวิชาการจัดการการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ช่ือผลงาน การพัฒนาสื่อเรียนรูการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบผานบอรดเกมส “Super Rich Multimodal 
Transport” สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน 
5. ช่ือวิชาการวิจัยการตลาด 2 ช่ือผลงาน การพัฒนาชองทางการจัดการจำหนายผลิตภัณฑ Pakamin สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
6. ช่ือวิชาการวางระบบบัญชี ช่ือผลงาน การจำลองธุรกิจและสรางเอกสารทางการบัญชี (Simulation to accounting) สาขาวิชา 
การบัญชี 
7. ช่ือวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อธุรกิจ ช่ือผลงาน Baby Project ดวย Mysql PHP สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
8. ช่ือวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ช่ือผลงาน ภาพยนตรเรื่อง “สมาธิ” สาขาวิชานิเทศศาสตร 
9. ช่ือวิชาการวิเคราะหและประเมินโครงการ 1 ช่ือผลงาน การศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน ธุรกิจรานกาแฟ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 448 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 258 รายวิชา คิดเปนรอยละ 57.59 
รายละเอียด ดังน้ี 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน อยูระหวางรวบรวมขอมูลผลงาน 
1. ช่ือรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
    1.1 ช่ือผลงาน ระบบรานคารแคร 
    1.2 ช่ือผลงาน ระบบรานเชาวิดีโอ 
2. ช่ือรายวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเชิงมัลติมีเดีย หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
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    2.1 ช่ือผลงาน LINE สต๊ิกเกอร 
3. ช่ือรายวิชา การแกปญหาดวยข้ันตอนวิธี หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
    3.1 ช่ือผลงาน โปรแกรมคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
4. ช่ือรายวิชา ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม หลักสูตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
    4.1 ช่ือผลงาน คารบอนฟรุตปริ้นของขาวราดแกง 
5. ช่ือรายวิชา การควบคุมมลพิษทางอากาศ หลักสูตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
    5.1 ช่ือผลงาน การตรวจวัดระดับความดังเสียงโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปเดียวกันในโทรศัพทมือถือที่แตกตางกัน 
6. ช่ือรายวิชา วิชาชีพนักกำหนดอาหารและจริยธรรมวิชาชีพ หลักสูตร โภชนาการและการกำหนดอาหาร 
    6.1 ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาดูงานการจัดการบริการอาหารครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ 
7. ช่ือรายวิชา การสงเสริมสุขภาพทางโภชนาการ หลักสูตร โภชนาการและการกำหนดอาหาร 
    7.1 ช่ือผลงาน การศึกษาผลของสื่อใหความรูปริมาณน้ำตาลตอการเลือกซื้อเครื่องด่ืม 
8. ช่ือรายวิชา วิทยาการซอฟตแวร หลักสูตร นวัตกรรมดิจิตัลและวิศวกรรมซอฟแวร 
    8.1 ช่ือผลงาน รายงานนวัตกรรมดิจิตัล 
9. ช่ือรายวิชา การใชซอฟแวรพื้นฐานในองคกร หลักสูตร นวัตกรรมดิจิตัลและวิศวกรรมซอฟแวร 
    9.1 ช่ือผลงาน งานนำเสนอนวัตกรรมดิจิทัล 
10. ช่ือรายวิชา แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 หลักสูตร คณิตศาสตรประยุกต 
    10.1 ช่ือผลงาน ปญหาการประยุกตของอนุพันธ 
11. ช่ือรายวิชา หลักสถิติ หลักสูตร คณิตศาสตรประยุกต 
    11.1 ช่ือผลงาน การทดสอบสมมติฐานทางสิถิติ 
12. ช่ือรายวิชา อาหารเพื่อสุขภาพ หลักสูตร คหกรรมศาสตร 
    12.1 ช่ือผลงาน สูตรเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ 
13. ช่ือรายวิชา สุขาภิบาลอาหารความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพอาหาร หลักสูตร คหกรรมศาสตร 
    13.1 ช่ือผลงาน การออกแบบสถานประกอบการของนักศึกษาเมื่อนักศึกษาเปนของกิจการ 
14. ช่ือรายวิชา ฟสิกส 1 หลักสูตร ฟสิกสประยุกต 
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    14.1 ช่ือผลงาน อุณหพลศาสตร กาแฟบอาย 
15. ช่ือรายวิชา ฟสิกสทั่วไป หลักสูตร ฟสิกสประยุกต 
    15.1 ช่ือผลงาน โคมไฟ 
16. ช่ือรายวิชา เคมี 1 หลักสูตร เคมี 
    16.1 ช่ือผลงาน ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ 
17. ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการเคมี 1 หลักสูตร เคมี 
    17.1 ช่ือผลงาน โฟลชารตแสดงวิธีการทดลอง 
18. ช่ือรายวิชา วิทยาศษสตรเกี่ยวกับโลกและพิบติภัยธรรมชาติ หลักสูตร การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธาณภัย 
    18.1 ช่ือผลงาน สื่อการสอนการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย/การเกิดซากดึกดำบรร/โครงสรางของดาวพฤหัส 
19. ช่ือรายวิชา ปฐพีวิทยาพื้นฐานสำหรับการจัดการภัยพิบัติ หลักสูตร การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธาณภัย 
    19.1 ช่ือผลงาน รายงานผลการวิเคราะหดินจังหวัดลพบุรี/อยุธยา/ปทุมธานี 
20. ช่ือรายวิชา โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2  หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    20.1 ช่ือผลงาน โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศและการตูนแอนนิเมช่ัน 
21. ช่ือรายวิชา การสรางการตูน หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    21.1 ช่ือผลงาน การตูนแอนนิเมช่ัน 
22. ช่ือรายวิชา พิษวิทยาอาชีวอนามัย หลักสูตร อาชีวอนามัยฯ 
    22.1 ช่ือผลงาน คูมือการปองกันการสัมผัสสารพิษจากการทำงาน 
23. ช่ือรายวิชา อาชีวเวชศาสตร หลักสูตร อาชีวอนามัยฯ 
    23.1 ช่ือผลงาน แบบจำลองการสูญเสียการไดยินจากการทำงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 39 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 2 รายวิชา คิดเปนรอยละ 5.10 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
1. ช่ือรายวิชา การวิจัยทางสาธารณสุข หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีจำนวนวิจัยทั้งสิ้น 25 เรื่อง 
1.1 ผลของโปรแกรมการใหความรู ตอระดับความรูและทัศนคติ การบริโภคอาหารเชาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.2 ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบรโิภคอาหารฟาสตฟูดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียน
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ที่ 1 ปการศึกษา 2562 
1.3 พฤติกรรมปองกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 
1.4 พฤติกรรมปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแหงหน่ึง จังหวัดลพบุรี  
1.5 ปจจัยที่มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการเลนเกมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
1.6 ประสิทธิผลของโปรแกรมลดความเครียดของนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.7 ผลของโปรแกรมการใหความรูและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเตานมดวยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน  
ในตำบลตากฟา อำเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
1.8 ผลของโปรแกรมการลดระดับอาการปวดประจำเดือนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.9 ผลของโปรแกรมการปองกันนักสูบบุหรี่หนาใหม ในนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนแหงหน่ึง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.10 ผลของโปรแกรมการใหความรูเรื่องการปองกันการจมน้ำและการชวยเหลือผูจมน้ำเบื้องตนในเด็กประถมศึกษา     
โรงเรียนบานบึงวิทยา ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอทามะกา 
1.11 ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบรำวงยอนยุค เพื่อลดดัชนีมวลกายของประชาชนวัยผูใหญที่มีภาวะ 
น้ำหนักเกิน ในอำเภอเมือง จังหวัดอางทอง  
1.12 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.13 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.14 พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแชเเข็งของนักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ  
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1.15 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของอาจารยและบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.16 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชบริการศูนยอาหาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.17 พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม 
ราชูปถัมภ  
1.18 ความสัมพันธระหวางความรูทัศนคติและพฤติกรรมการออกกำลังกายของศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน 
พระบรมราชูปถัมภ 
 
1.19 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมรสหวานที่สงผลตอภาวะสุขภาพของนักศึกษา  
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
1.20 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการบริโภคยาลดน้ำหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม 
ราชูปถัมภ  
1.21 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยาสมุนไพรเพื่อการรักษาเบื้องตนของผูสูงอายุ ในตำบลทองเอน  
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี  
1.22 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคความดันโลหิตสูง ตำบลศรีสวาง อำเภอนาโพธ์ิ จังหวัด 
บุรีรัมย 
1.23 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารของทหารในคายทหารแหงหน่ึง ในจังหวัดชลบุรี  
1.24 ประสิทธิผลของโปรแกรมสรางเสริมสมรรถนะแหงตนตอความต้ังใจไมสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย โรงเรียนมธัยมศึกษาแหงหน่ึงในจังหวัดปทุมธานี  
1.25 ความรูและพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของประชาชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
2. ช่ือรายวิชา สหกิจศึกษา  หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และสาขาการจัดการสถานพยาบาล นักศึกษามีจำนวนโครงการ ทั้งสิ้น 28 เรื่อง 
2.1 โครงการรักสุขภาพ หางไกลโรคเบาหวาน ณ คลินิกมิตรไมตรี นวนคร ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
2.2 ขยับกายสบายชีวีดวยวิธียืดเหยียดกลามเน้ือจากยางยืด หมูบาน ดี.เค แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

114



2.3 โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของประชากรบานหนองหัวชาง หมูที่ 4 
2.4 โครงการชุมชนหัวแข็ง 
2.5 โครงการกําจัดลูกน้ำยุงลายหางไกลไขเลือดออก 
2.6 โครงการตรวจหาสารเคมีตกคางในเกษตรกร 
2.7 โครงการบานภักดีแผนดินปลอดภัย รวมมือปองกันภัยไขเลือดออก 
2.8 โครงการสงเสริมความรู ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพัฒนานวัตกรรมปูนแดงสมุนไพรจากขา เพื่อลดอัตราอุบัติการณของโรคไขเลือดออก ในหมู 4 ตําบลคลองหก อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ป2563 
2.9 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิต ในผูปวยโรคความดันโลหิต บานหนองมะอึ หมูที่ 4 ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 
2.10 โครงการเสรมิสรางความรูเพือ่ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเสี่ยงตอการเปนพยาธิใบไมตับ ในประชาชนกลุมเสี่ยง บานคลองทราย หมูที่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร 
จ.สระแกว 
2.11 โครงการฉันทดีมีสุจเพื่อการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ ในเขตพื้นที่บริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากใหญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
2.12 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกชุมชนบานศาลเจา หมูที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
2.13 โครงการ “สงเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3R” 
2.14 โครงการปลอดภัยหางไกลพาหะสัตวนำโรคหนูและแมลงวัน ดวยผลิตภัณฑรีไซเคิล ในเขตชุมชนตลาดประตูน้ำพระอินทร หมูที่ 7 ตำบลเชียงรากนอย อำเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.15 โครงการชุมชนปลอดภัย หางไกลไขเลือดออก 
2.16 โครงการอบรมใหความรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตในประชากรกลุมเสี่ยงโรคความดันโลหิต ไมใหเปนผูปวยรายใหมที่ หมู 1 บาน
หนองเรอื ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว พ.ศ.2563 
2.17 โครงการเปลี่ยนคนเดิม เปนคนใหม หางไกลภาวะน้ำหนักเกิน 
2.18 โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกในชุมชน บัวแกวเกษร หมูที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแกว  
จังหวัดปทุมธานี 
2.19 โครงการ “สรางสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช” 
2.20 โครงการสงเสริมการปองกันมลพิษฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พระสงฆและแมชีภายในวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย  
รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 
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2.21 โครงการจัดกิจกรรมสขุภาพเพื่อสงเสริมทัศนคติ และการจัดการอารมณเกี่ยวกับเพศศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2.22 โครงการศึกษาระบบการใหบริการในแผนกผูปวยนอกดวยตูสงตรวจอัตโนมัติ (Kiosk) โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดปทุมธานี 
2.23 โครงการพัฒนาระบบการติดตามผูปวยที่บาน (Home Health Care) ดวย QR Code โรงพยาบาลสรรพยา จังหวัดชัยนาท 
2.24 โครงการศึกษาและเสนอแนวทางการพัฒนาการใหบริการของแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2.25 โครงการพัฒนาระบบการรับบริการดวยนวัตกรรมตูรับบัตรคิว โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
2.26 โครงการสงเสริมการใหบริการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการไดยินของผูรับบริการ ณ ภัทร-ธนบุรี จังหวัดปทุมธานี 
2.27 โครงการเรื่อง 3 ข คัดกรอง 2 มะเร็ง 
2.28 โครงการนวัตกรรม ฝาขวด ลดอาการเทาชา ในผูปวยเบาหวาน มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม สาขาไอยรา ตำบลคลองหน่ึง  
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปการศึกษา 2563  มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น  195 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 117 รายวิชา  
คิดเปนรอยละ 60 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
1. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    1.1 ช่ือผลงาน..................................... 
    1.2 ช่ือผลงาน..................................... 
2. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    2.1 ช่ือผลงาน..................................... 
    2.2 ช่ือผลงาน..................................... 
3. ช่ือรายวิชา........................หลักสูตร....................... 
    3.1 ช่ือผลงาน..................................... 
    3.2 ช่ือผลงาน..................................... 
 
 
 

116



 
1. โครงการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขาเรียน วันที่ 2 สิงหาคม 2563 
อบรมความรูทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรพื้นฐาน และทักษะการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาช้ันปที่ 1 เขารวมกิจกรรม จำนวน 103 คน ผานการทดสอบจำนวน 103 คน  คิดเปนรอยละ  100 
นักศึกษาเขารวมกิจกรรมทุกหลักสูตร 
นักศึกษารุนพี่เขารวมกิจกรรม  
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 17 คน  
-  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต จำนวน 26 คน 
-  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 29 คน 
-  สาขาวิชาออกแบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จำนวน 8 คน 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา จำนวน 15 คน   
จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการพบวานักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.67  
ซึ่งคิดเปนรอยละ 93.40 
 
2. โครงการการจัดหาวัสดุและครุภัณฑเพื่อพัฒนาและยกระดับการเรียนการสอน   
รอยละการเบิกจาย 100 
 
3. โครงการการนำเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานเชิงประจักษของนักศึกษา รอยละการเบิกจาย 88.68 
ครั้งที่ 1 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
1. ช่ือรายวิชาการจัดการและการควบคุมคุณภาพไฟฟากำลังและรายวิชาเทคโนโลยีซอมบำรุงทางไฟฟาอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
    1.1 ช่ือผลงานการวิเคราะหดัชนีสุขภาพของเซอรกิตเบรกเกอรแรงต่ำและหมอแปลงในสถานีไฟฟายอย 22 kV 
2. ช่ือรายวิชา การศึกษาการทำงาน (Work study) และการวางแผนและควบคุมการผลิต (Production Planning and Control) หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรม 
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    2.1 ช่ือผลงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิตตูจายน้ำมันของแผนก Finishing Section กรณีศึกษา : บริษัทผลิตตูจายน้ำมัน 
 
 
ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
1. ช่ือรายวิชา TEG205 ไฟฟาพื้นฐาน,รายวิชา TRE202 ปฏิบัติการวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, รายวิชา TRE205 เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส, รายวิชา TRE206 คิเนเมติกสและไดนามิกสของหุนยนต, รายวิชา TRE301 ระบบควบคุมอัตโนมัติ, รายวิชา TRE303 ไมโครโปรเซสเซอรและอินเตอรเฟส, 
รายวิชา TRE305 ระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส, รายวิชาTRE306 เซนเซอรและแอคทูเอเตอร, รายวิชา TRE307 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร, รายวิชา 
TRE309 หุนยนตอุตสาหกรรมและเครื่องจักรอัตโนมัติหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
    1.1 ช่ือผลงาน เครื่องหยอดเมล็ดดาวเรืองอัตโนมัติดวยระบบลม 
    1.2 ช่ือผลงาน การพัฒนาถังขยะระบบอัจฉริยะ 
 
4. โครงการการแขงขันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักศึกษา รอยละการเบิกจาย 99.06 
ดำเนินการ  2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2563 ณ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
1. ช่ือรายวิชา การควบคุมกระบวนการดวยพีแอลซ ี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส เขารวมการแขงขัน การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. PLC Competition ดวย PLC วันที่ 
5-7 กุมภาพันธ 2563 ณ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
    1.1 ช่ือผลงาน ลูกเจาฟาไอเทค 1     
2. ช่ือรายวิชา การควบคุมกระบวนการดวยพีแอลซี  หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) เขารวมการแขงขัน การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. PLC Competition 
ดวย PLC วันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2563 ณ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 
    2.1 ช่ือผลงาน ลูกเจาฟาไอเทค 2 
 
ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
1. ช่ือรายวิชาทฤษฎีวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  วิชาปฏิบัติการวงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  วิชาคิเนเมติกสและไดนามิกสของหุนยนต วิชาหุนยนตอุตสาหกรรม
และเครื่องจักรอัตโนมัติ วิชาปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร วิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร วิชาระบบนิวแมติกสและไอดรอลิกส หลักสูตร
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วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส เขารวมการแขงขัน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
    1.1 ช่ือผลงาน ลูกเจาฟาไอเทค 1     
2. ช่ือรายวิชา วิชา วิศวกรรมระบบควบคุม วิชาการวิเคราะหวงจรไฟฟา วิชาการควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได 
วิชาปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกะแบบโปรแกรมได  วิชาไฟฟาพื้นฐาน วิชาปฏิบัติไฟฟาพื้นฐาน วิชาเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟาอุสาหกรรม 
เขารวมการแขงขัน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
    1.1 ช่ือผลงาน ลูกเจาฟาไอเทค 2     
3. ช่ือรายวิชา Tmp316 ไฮดรอลิกสและนิวแมติกส Tmp425 การควบคุมอัตโนมัติ Tmp105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเรื่องกล เขา
รวมการแขงขัน วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
    1.1 ช่ือผลงาน ลูกเจาฟาไอเทค 3     
 
5. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต   รอยละการเบิกจาย 52.84 
ช่ือรายวิชา หุนยนตเบื้องตน 
ช่ือผลงาน ทำการออกแบบโครงสรางหุนยนตเบื้องตน 
ช่ือรายวิชา ทฤษฎีวงจรและอุปกณอิเล็กทรอนิกส 
ช่ือผลงาน ทำกรออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการวงจรและอุปกณอิเล็กทรอนิกส 
ช่ือผลงาน ทำการปรับปรุงแกไขวงจรอิเล็กทรอนิกส 
ช่ือรายวิชา เครื่องมือวัด และการวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
ช่ือผลงาน ทำการทดสอบการวัดคลื่นสัญญาณทางไฟฟาได 
ช่ือรายวิชา เซ็นเซอรและแอคทูเอเตอร 
ช่ือผลงาน ประยุกตเซ็นเซอรรวมงานควบคุมอัตโนมัติ 
ช่ือรายวิชา ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ช่ือผลงาน ทำการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อจำลองระบบงานในงานอุตสาหกรรม 
ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ 
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ช่ือผลงาน ประยุกตอุปกรณตางๆ ทำเครื่องควบคุมอัตโนมัติจำลองระบบงานโรงงานอุตสาหกรรม 
ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอรและอินเตอรเฟส 
ช่ือผลงาน เรียนรูบอรดไมโครโปรเซสเซอรควบคุมสวิตซอัตโนมัติ 
ช่ือรายวิชา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรเลอร 
ช่ือผลงาน เรียนรูการใชบอรด FX3U เพื่อโปรแกรมระบบอัตโนมัติ 
ช่ือรายวิชา ปฏิบัติการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรเลอร 
ช่ือผลงาน ทำการประยุกตบอรดโรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอรใหสามารถใชงานไดสะดวกมากข้ึน 
 
6. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   รอยละการเบิกจาย 100 
ช่ือรายวิชา TIE101 องคการและการจัดการอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงาน การออกแบบโครงสรางองคกรและคำอธิบายลักษณะงาน 
ช่ือรายวิชา TIE420 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
ช่ือผลงาน การวิเคราะห SCOR Model กรณีศึกษาไวนองุน 
ช่ือรายวิชา TIE 305 การศึกษาการทำงาน 
ช่ือผลงาน การปรับปรุงกระบวนการผลิตหลังคาตูคอนเทนเนอร 
ช่ือรายวิชา TIE306 การจัดการคุณภาพ 
ช่ือผลงาน แนวคิด 5ส ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ช่ือรายวิชา TEG202 สถิติวิศวกรรม 
ช่ือผลงาน คลิปตัวอยางการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ 
ช่ือรายวิชา TEG306 เทอรโมไดนามิกส 
ช่ือผลงาน นำเสนอการคำนวณคาพื้นฐานทางเทอรโมไดนามิกส 
ช่ือรายวิชา TIE421 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงาน แบบจำลองการศึกษาความเปนไปไดของธุรกิจ 
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7. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   รอยละการเบิกจาย 90.86 
ช่ือรายวิชา พื้นฐานสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 
ช่ือผลงาน การเพิ่มความปลอดภัยเพื่อการดูงานกอสราง 
ช่ือรายวิชา วัสดุกอสรางและปฏิบัติการกอสรางพื้นฐาน 
ช่ือผลงาน คานคอนกรีตเสริมไมไผเคลือบผิวดวยยางมะตอย 
ช่ือรายวิชา เทคนิคกอสราง 
ช่ือผลงาน การออกแบบ แบบหลอเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
8. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  รอยละการเบิกจาย 99.99 
ช่ือรายวิชา TMP320การออกแบบเครื่องกล 
ช่ือผลงาน การสรางอุปกรณการเรียนที่ออกแบบข้ึน 
ช่ือรายวิชา TMP322 การถายเทความรอน 
ช่ือผลงานทำการวัดอุณหภูมิของแผงวงจร 
ช่ือรายวิชา TMP319 การทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2   TMP 321 ตนกำลังโรงจักร 
ช่ือผลงานทดลองประสิทธิภาพของมอเตอรตนกำลัง 
ช่ือรายวิชา TMP210 ไฟฟาอุตสาหกรรม TMP211 การทำความเย็นและปรับอากาศ 
ช่ือผลงาน ฝกตอวงจรไฟฟา 
ช่ือรายวิชา TMP106 กลศาสตรวิศวกรรม 
ช่ือผลงานทำการวัดความเร็วรอบมอเตอร และหาโมเมนตความเฉ่ือย 
ช่ือรายวิชา TMP318 เตรียมโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
ช่ือผลงานเตรียมการสรางผลงานในวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 
ช่ือรายวิชา TMP 213 เครื่องยนตสันดาปภายใน 
ช่ือผลงานทำการศึกษาถอดประกอบเครื่องยนตเบนซินและวางแผนประยุกตใชเครื่องยนตกับโครงงาน 
 ช่ือรายวิชา TMP214กรรมวิธีการผลิต 
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ช่ือผลงานจัดทำเสาไฟฟา สำหรับอบรมการเช่ือมโละที่คลอง 5 อ.คลองหลวง 
 
9. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม  รอยละการเบิกจาย 99.92 
ช่ือรายวิชา TPE206 ปฏิบัติเทคโนโลยีการเช่ือม 
ช่ือผลงานทำการสรางรากฐานน้ำพุดวยการเช่ือมโลหะ 
ช่ือรายวิชา TEE232 ปฏิบัติการออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา 
ช่ือผลงานทำแผงสาธิตการออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา 
ช่ือรายวิชา TEE323 การควบคุมมอเตอรไฟฟา 
ช่ือผลงานทำการปรับแตงระบบควบคุมมอเตอรไฟฟา 
ช่ือรายวิชา TPE204 ปฏิบัติเทคโนโลยีเครื่องมือกล 
ช่ือผลงานทำการสรางรากฐานน้ำพุดวยอุปกรณและเครื่องมือเทคโนโลยีเครื่องมือกล 
ช่ือรายวิชา TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงานทำการสรางขาโตะจากโครงสรางเหล็ก 
 
10. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร  รอยละการเบิกจาย 99.98 
ช่ือรายวิชา 5583505A วิศวกรรมสายอากาศ 
ช่ือผลงาน ทำการสรางสายอากาศและวัดสายอากาศ 
ช่ือรายวิชา 5583719 คอมพิวเตอรชวยออกแบบงานอิเลก็ทรอนิกส 
ช่ือผลงาน การออกแบบลายวงจรและกันแผนวงจร 
ช่ือรายวิชา 5584202 การสื่อสารใยแกว 
ช่ือผลงาน ฝกเขาสายไฟเบอร 
ช่ือรายวิชา TCE205 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
ช่ือผลงานฝกการทำพิกัดเครื่อง CNC 
ช่ือรายวิชา TCE206 ทฤษฏีดิจิทัลและการประยุกตใชงาน 
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ช่ือผลงานทำการฝกเซ็ตระบบอิเตอรเน็ต 
ช่ือรายวิชา TCE207 โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหอัลกอริทึม 
ช่ือผลงาน ฝกการแชรปริ้นเตอร 
ช่ือรายวิชา TCE310 เครือขายคอมพิวเตอร 1 
ช่ือผลงานฝก การทำระบบแชรอินเตอรเน็ต 
ช่ือรายวิชา TCE311 ไมโครโปรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 
ช่ือผลงานทำการฝกเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร 
ช่ือรายวิชา TCE312 ทฤษฎีสนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
ช่ือผลงานการทดสอบคลื่นแสง 
ช่ือรายวิชา TCE320 อิเล็กทรอนิกสสื่อสาร 
ช่ือผลงานการเขียนโปรแกรมเช่ือมตออุปกรณ 
ช่ือรายวิชา 5583505A วิศวกรรมสายอากาศ 
ช่ือผลงานการวัดระยะทางการสงสัญญาณ WiFi 
ช่ือรายวิชา 5583719 คอมพิวเตอรชวยออกแบบงานอิเล็กทรอนิกส 
ช่ือผลงานออกแบบวงจรไฟกระพริบ 
ช่ือรายวิชา 5584202 การสื่อสารใยแกว 
ช่ือผลงานฝกเขาสายไฟเบอร 
ช่ือรายวิชา TCE103 วิเคราะหวงจรไฟฟา 1 
ช่ือผลงานติดต้ังหลอดไฟ 
ช่ือรายวิชา TCE208 ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีโทรคมนาคม 
ช่ือผลงานเขียนโปรแกรมเช่ือมตออินเตอรเน็ต 
ช่ือรายวิชา TCE209 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
ช่ือผลงานประกอบคอมพิวเตอรและติดต้ังโปรแกรม 
ช่ือรายวิชา TCE217 การสื่อสารขอมูล 
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ช่ือผลงานจำลองการทำงานลำโพงไรสาย 
ช่ือรายวิชา TCE319 วิศวกรรมระบบควบคุม 
ช่ือผลงานทำการออกแบบระบบควบคุมการผสมอาหารสัตว 
ช่ือรายวิชา TCE322 เครือขายคอมพิวเตอร 2   
ช่ือผลงานการเช่ือมตอระบบnetwork 
ช่ือรายวิชา TCE323 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล 
ช่ือผลงานบอรดทดลองสัญญาณดิจิทัล 
ช่ือรายวิชา TCE427 คอมพิวเตอรชวยออกแบบงานอิเลก็ทรอนิกส 
ช่ือผลงานการทำวงจรไฟกระพริบ 
 
11. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  รอยละการเบิกจาย 99.24 
ช่ือรายวิชา TID101 ประวัติศาสตรผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงาน รายงานประวัติศาสตรแตละยุคสมัย 
ช่ือรายวิชา TID102 วาดเสนเบื้องตน 
ช่ือผลงาน วาดเสนผลิตภัณฑ concept ไกจา 
ช่ือรายวิชา TID104 เทคนิคการนำเสนองานและทำหุนจำลอง 
ช่ือผลงาน การทำตนแบบโมเดลบรรจุภัณฑ 
ช่ือรายวิชา TID113 ออกแบบทัศนศิลป 
ช่ือผลงาน พื้นผิว (Texture) 
ช่ือรายวิชา TID122 การยศาสตรผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงาน ออกแบบที่ทับกระดาษ concept ญี่ปุน 
ช่ือรายวิชา TID123 เขียนแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงาน เขียนแบบผลิตภัณฑรถในอนาคต, เขียนแบบผลิตภัณฑหมวก 
ช่ือรายวิชา TID211 ความคิดสรางสรรคในการออกแบบผลิตภัณฑ 
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ช่ือผลงาน ออกแบบกระเปาจากขวดเหลือใช 
ช่ือรายวิชา TID227 การข้ึนรูปผลิตภัณฑเซรามิกส 
ช่ือผลงาน การข้ึนรูปแจกัน 
ช่ือรายวิชา TID231 คอมพิวเตอรออกแบบกราฟก 
ช่ือผลงาน ออกแบบ LOGO ตัวเอง 
ช่ือรายวิชา TID232 คอมพิวเตอรเขียนแบบ 
ช่ือผลงาน เขียนแบบเฟอรนิเจอร concept โควิด 
ช่ือรายวิชา TID251 หลักการออกแบบเฟอรนิเจอร 
ช่ือผลงาน ออกแบบเฟอรนิเจอร 
ช่ือรายวิชา TID342 ออกแบบผลิตภัณฑเอกลักษณไทย 
ช่ือผลงาน ออกแบบลายดอกไมประจำจังหวัด 
 
12. โครงการบริหารจัดการหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาอุตสาหกรรม (2 ปหลัง)  รอยละการเบิกจาย 99.12 
ช่ือรายวิชา TET303 เครื่องจักรกลไฟฟา 
ช่ือผลงาน ผลการปญหาการหาคาทางไฟฟาดวยคณิตศาสตร 
ช่ือรายวิชา TET302 การวิเคราะหวงจรไฟฟา   
ช่ือผลงานทำการตอวงจรและทดลองวัดคาทางไฟฟา 
ช่ือรายวิชา TET303 เครื่องจักรกลไฟฟา 
ช่ือผลงานผลการดำเนินงานออกแบบ/สรางวงจรควบคุมมอเตอรสำหรับใชงานตางๆ 
ช่ือรายวิชา TET304  ทดลองเครื่องจักรกลไฟฟา 
ช่ือผลงานทำการฝกตอวงจรมอเตอรไฟฟาตามที่ออกแบบ 
ช่ือรายวิชา TET305 เทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอรและการประยุกตใชงาน 
ช่ือผลงานผลการดำเนินงานออกแบบโปรแกรมคอนโทรลเลอรสำหรับใชงานตางๆ 
ช่ือรายวิชา TET306 ทดลองเทคโนโลยีไมโครคอนโทลเลอรและการประยุกตใชงาน 
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ช่ือผลงานฝกการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอรตามผลที่ตองการ 
ช่ือรายวิชา TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา 
ช่ือผลงานผลการดำเนินการออกแบบและคำนวณคาใชจายตามสถานที่ตางๆ 
ช่ือรายวิชา TET308 อิเล็กทรอนิกสกาลัง 
ช่ือผลงานผลการดำเนินการออกแบบวงจรโดยการคำนวณจากคากระแสและแรงดันตามที่ตองการ 
ช่ือรายวิชา TET309 ทดลองอิเล็กทรอนิกสกำลัง 
ช่ือผลงานฝกการตอวงจรสวิตช่ิงตามเอาทพุตที่กำหนด 
ช่ือรายวิชา TET310 การอนุรักษและจัดการพลังงานไฟฟา 
ช่ือผลงานผลการดำเนินการออกแบบระบบการลดคาพาวเวอรแฟคเตอร 
ช่ือรายวิชา TET311 การควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 
ช่ือผลงานผลการดำเนินงานออกแบบโปรแกรมสำหรับใชงานตางๆ 
ช่ือรายวิชา TET312 ปฏิบัติการควบคุมเชิงตรรกแบบโปรแกรมได 
ช่ือผลงานฝกการเขียนและออกแบบโปรแกรม PLC 
ช่ือรายวิชา TET313 มาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
ช่ือผลงานผลการดำเนินงานออกแบบระบบความปลอดภัยในโรงงาน 
ช่ือรายวิชา TET425 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงานทำการประกวด productive learning จากโครงงานที่สำเร็จแลว 
ช่ือรายวิชา TET316 นิวแมติกสและไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงานผลการดำเนินงานออกแบบขนาดของกระบอกสูบและวาลวในการใชงานในโรงงาน 
ช่ือรายวิชา TET317 ปฏิบัตินิวแมติกสและไฮดรอลิกสในงานอุตสาหกรรม 
ช่ือผลงานทำการฝกตอวงจรนิวแมติกส 
ช่ือรายวิชา TET320 การวิเคราะหระบบไฟฟากำลัง 
ช่ือผลงานผลการดำเนินการออกแบบระบบไฟฟาที่เกิดคากำลังสูญเสียนอยที่สุดภายในอาคารเรียน 
ช่ือรายวิชา TET307 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟา 
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ช่ือผลงานฝกเดินระบบไฟฟา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา .....2/62...... มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น .........58   ...... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน .........52.............. รายวิชา คิด
เปนรอยละ .........90.................. 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
1. วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร  
    1.1 เลมแบบฝกหัดวิเคราะหผลการทดลองทางการ เกษตร ตามแผนการทดลองตางๆ 
    1.2 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรม SPSS  
2. วิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    2.1 แผนผังการทำงานของระบบกลามเน้ือสัตว 
    2.2 จัดทำสไลดเม็ดเลือด 
    2.3 รายงานปฏิบัติการศึกษาคุณภาพซากของสัตวปก 
3. วิชาสัมมนาทางการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    3.1 เลมรวบรวมบทความสัมมนา CD งานนำเสนอในรปูแบบ power point     
4. วิชาปญหาพิเศษทางการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    4.1 เลมปญหาพิเศษ 1 คนตอ 1 เรื่อง เผยแพรที่หองสมุดคณะเทคโนโลยีการ เกษตร 
5. วิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    5.1 เลมรายงานปฏิบัติการ โครงการฝกประสบการณฯ  จำนวน 4 โครงการ 
6. วิชาการเพาะเลี้ยงกลวยไม หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    6.1 ตนกลวยไมลูกผสมจากการผสมของนักศึกษา 
    6.2 ตนกลวยไมกระถางจากการยายตนจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
7. วิชาสารควบคุมการเจริญเติบโต หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    7.1 ไดรายงานการใชสารควบคุมการเจริญในไมผลและไมดอก 
    7.2 ผลปฏิบัติการการทดลองใชสารควบคุมการเจริญเติบโตในการเรงการแตกยอดของไมประดับ 
8. วิชาไมดอก หลักสูตรเกษตรศาสตร 
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    8.1 ดอกทานตะวัน 
    8.2 กิ่งขำของกุหลาบ  
    8.3 สับปะรดสีกระถาง 
9. วิชางานชางและเครื่องจักรกลทางการเกษตร หลกัสูตรเกษตรศาสตร 
    9.1 การตอระบบไฟฟา-ประปา และการสรางแบบจำลอง 
10. วิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร Sec 01 หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    10.1 การวางแปลงปลูกพืชโดยใชแผนการทดลองแบบตาง ๆ และการคำนวณคาทางสถิติทั่วไป และใชโปรแกรมวิเคราะห 
11. วิชาการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือของพืชเพื่อการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร 
     11.1 ตนพืชในหลอดทดลองที่ไดจากการนำช้ินสวนจากสภาพแวดลอมทั่วไปที่ผานการฟอกฆาเช้ือมาเพาะเลี้ยง และตนกลาที่  
     อนุบาลไดจากพืชที่เพาะเลี้ยง 
12. วิชาการผลิตโคนม หลักสูตรเกษตรศาสตร 
     12.1 ปลูกพืชอาหารสัตวสำหรับใชเปนอาหารโคนม ไดแก หญาเนเปยรสีมวง 
13. วิชาน้ำนมและผลิตภัณฑนม หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    13.1 รายงานและแบบฝกหัดทายบท 
14. วิชาพืชอาหารสัตวและการจัดการแปลงหญาหลักสูตรเกษตรศาสตร 
   14.1 พืชอาหารสัตวชนิดตางๆ ที่นักศึกษาไดปลูกและดูแลรักษา ไดแก ถ่ัวคาวาลเคด และ ถ่ัวฮามาตา 
15. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร 
    15.1 แปลบทความภาษาอังกฤษ 
16. วิชาโรคและการสุขาภิบาลโรคสัตว หลักสูตรเกษตรศาสตร 
     16.1 คูมือโรคสัตว 
17. วิชาการจัดการของเสียภายในฟารม หลักสูตรเกษตรศาสตร 
     17.1 VDO ระบบบำบัดน้ำเสีย 
18. วิชาหลักการผลิตพืช หลักสูตรเกษตรศาสตร  
     18.1 ปลูกพืชผักสวนครัวและเก็บผลผลิตไปจำหนาย 
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19. วิชาพืชไรเศรษฐกิจ หลักสูตรเกษตรศาสตร 
     19.1 ปลูกพืชไรเศรษฐกิจและเก็บผลผลิตไปจำหนาย 
20. วิชาการปลูกพืชโดยไมใชดิน หลักสูตรเกษตรศาสตร 
     20.1 ปลูกผักสลัดพันธุตางและเก็บผลผลิตไปจำหนาย 
21. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ หลักสูตรเกษตรศาสตร  
     21.1 เลมรายงานและการวิเคราะหบทความวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุเพื่อการเพิ่มผลผลิตสัตวเศรษฐกิจในรอบป 2558-2562 
22. วิชาปศุสัตวอินทรีย หลักสูตรเกษตรศาสตร 
      22.1 เลมรายงานโครงการฟารมปศุสัตวอินทรียแบบครบวงจรเพื่อขอรับรองมาตรฐานปศุสัตวอินทรีย 
23. วิชาระบบเกษตรย่ังยืน หลกัสูตรเกษตรศาสตร  
      23.1 คลิปงานลงพื้นที่สำรวจระบบเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียง 
24. วิชาหลักการผลิตผัก หลักสูตรเกษตรศาสตร  
      24.1 ผักตางตระกูลจากแปลงปลูก ไดแก ถ่ัวฝกยาว กระเจี๊ยบ ผักสลัด มะระ ขาวโพด โหระพา 
25. วิชาหลักการสงเสริมการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร  
      25.1 คลิปงานในรูปแบบซีดี กรณีศึกษานักศึกษาลงพื้นที่แกปญหาใหเกษตรกร 4 กลุม 
26. วิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตรเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร  
      26.1 ไฟลนำเสนองานวิจัยทางเทคโนโลยีการผลิตพืชเปนภาษาอังกฤษ 
27. วิชาสุขาภิบาลในอุตสาหกรรมอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
      27.1 ทดสอบประสทิธิภาพของเจลแอลกอฮอลสมุนไพร 
28. วิชาหลักวิเคราะหอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
      28.1 วิดีโอคลิปการทดสอบวัดคุณภาพเน้ือสัมผัส 
29. วิชาการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     29.1  “sensory story” โครงงานการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
30. วิชาเคมีอาหาร 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     30.1 การผลิตน้ำเช่ือมจากผลไม 
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31. วิชากฎหมายและมาตรฐานอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     31.1 การผลิตน้ำพริกจิ้มแจวและออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ 
32. วิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑสัตวปก หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     32.1 การผลิตน้ำพริกจิ้มแจวและออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ 
33. วิชาเทคโนโลยีขนมอบ  หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     33.3 ขนมอบชนิดตางๆ 
 
34. วิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     34.1 การผลิตเจลแอลกอฮอลเสริมสมุนไพรตานเช้ือจุลินทรีย 
35. วิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     35.1 การทำคลิปวิธีการผลิตเจลแอลกอฮอลเสริมสมุนไพรตานเช้ือจุลินทรีย 
36. วิชาแปรรูปอาหาร 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     36.1 การทำแหงแบบแชเยือกแข็งน้ำพริก 
37. วิชาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หลกัสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     37.1 การวิเคระหขอมูลทางสถิติในตัวอยางอาหาร 
38. วิชาการฝกประสบการวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
     38.1 สังเกตการณและปรับปรุงการแกไขชุดทอน้ำโดสเซอร โดย นส.ลดาวัลย ภูครองทอง 
     การเผยแพรอางอิงใชประโยชน นำทอที่ออกแบบไปใชงานจริงกับบริษัทชวยลดการอุดตันของแปงและการแตกตัวแปงเวลาข้ึนรูป  
     (บ.อาหารยอดคุณ จำกัด) 
     38.2 การศึกษาปริมาณความช้ืนของแปง Native ในบรรจุภัณฑ ในบรรจุภัณฑการเก็บรักษาที่แตกตางกัน  
     โดย นายพลาธิป หงษวงษ และนางสาวกรินทร สุขสำราญ 
     การเผยแพรอางอิงใชประโยชน สามารถนำไปใชในการเก็บรักษาแปงเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาไดตามระยะเวลาที่ลูกคาของทาง  
     บริษัทตองการ (บ.สงวนวงษอุตสหกรรม จำกัด) 
39. วิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
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     39.1 การลดปญหาผลิตภัณฑปนกันในกระบวนการผลิตสับปะรดกระปอง โดย นางสาวหัสหทัย บัวพูล 
     39.2 การลดปญหากระปองบุบในกระบวนการผลิตสับปะรดกระปอง โดย นางสาวพุธิตา หมดทุกข 
     การเผยแพรอางอิงใชประโยชน ชวยแกปญหาการปะปนกันของผลิตภัณฑและการบุบของกระปองในการบวนการผลิตสับปะรด 
     กระปอง ของ บ.สยามอุตสหกรรม จำกัด จ.ระยอง 
40. วิชาปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
      40.1 กรณีศึกษาปญหาพิเศษ เรื่องผลของระยะการสุกอินทผาลัมตอคุณภาพไซหรับ โดยนาย ฮารูณ มูหะหมัด 
41. วิชาการจัดการสนามหนาในงานภูมิทัศน หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน  
      41.1 รายงานเครื่องตัดหญาและการประมาณราคาการปรับปรุงสนามหญา 
42. วิชาไมดอกไมประดับในงานภูมิทัศน  หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน 
      42.1 ตนไมในรมสำหรับใชจัดสวนแนวต้ัง 
43. วิชาการจัดตกแตงสถานที่ดวยพรรณไม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน 
     43.1 แบบพรรณไมในสวนรูปแบบตางๆ 
44. วิชาสัมมนาทางเทคโนโลยีภูมิทัศน  หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน 
     44.1 การจัดสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีภูมิทัศน 
45. วิชาโครงงานทางเทคโนโลยีภูมิทัศน  หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน  
     45.1 โครงการการออกแบบจัดสวน จำนวน 3 ผลงาน   
46. วิชาเตรียมฝกประสบการณวิขาชีพทางเทคโนโลยีภูมิทัศน หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน  
      46.1 การตกแตงสถานที่ในกิจกรรมตางๆของคณะ 
47. วิชาการจัดภูมิทัศนในอาคาร หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน  
      47.1 แบบการจัดสวนในอาคาร 
48. วิชาการจัดการศัตรูพืชสำหรับงานภูมิทัศน หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน 
     48.1 น้ำหมักไลแมลง 
49. วิชาออกแบบและจัดดอกไม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน 
     49.1 การจัดชอดอกไมรูปแบบตางๆ 
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50. วิชาการใชโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานภูมิทัศน หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน  
     50.1 แบบกอสรางและแบบการนำเสนอ 3 มิติ 
51 วิชาทักษะวิชาชีพภูมิทัศน หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน  
     51.1 แบบประเมินราคาการออกแบบภูมิทัศน 
52. วิชาแนวคิดและการนำเสนอผลงานการออกแบบทางภูมิทัศน หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน  
     52.1 แบบการวางผังพื้นที่ขนาดไมนอยกวา 1 ไร 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 118 รายวิชาและมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 67 รายวิชา คิดเปนรอยละ 56.77 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
1.304803  สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกจิการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
              ช่ือผลงาน  รายงานกรณีศึกษา 
2. IAM107  กฎหมายและขอกำหนดเกี่ยวกับการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
               ช่ือผลงาน ติดบัตรคำคำศัพท + ทำคูมือประกอบการสอน  
3. IAM115  ทัศนคติ ความถนัดและจิตวิทยาการบริการในธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
4. IAM202  การปฏิบัติการสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
                ช่ือผลงาน จัดบอรดประชาสัมพันธหองเรียน 703 กับ 705  
5. IAM203  จุดสมดุลการกระจายน้ำหนักบรรทุก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
                ช่ือผลงาน ติดบัตรคำคำศัพท + ทำคูมือประกอบการสอน  
6. IAM205  เวชศาสตรการบินสำหรับธุรกจิการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบินช่ือผลงาน  
7. IAM220  การตลาดสำหรับธุรกิจการบิน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
8. IAM302  การกำหนดงบประมาณสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
9. IAM307  การจัดการลูกคาสัมพันธสำหรับธุรกิจการบิน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
10. IAM329 ภูมิศาสตรโลกและคำศัพทดานการบิน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
                ช่ือผลงาน ติดบัตรคำคำศัพท + ทำคูมือประกอบการสอน   
11. IAM401  การจัดการเชิงกลยุทธสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
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12. IAM402  การวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
                 ช่ือผลงาน ผลงานวิจัย 3 ช้ินตีพิมพเดือนพฤษภาคม 2563 
13. IAM403  กรณีศึกษาปญหาพิเศษในธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
14. IAM406 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  
15. IAM410 ภาษาไทยสำหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
16. IAM413 ภาษาจีนสำหรับการจัดการธุรกิจการบิน 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
17. IAM418 การจัดการเชิงกลยุทธสำหรับธุรกิจการบิน หลกัสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
18. ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
                 ช่ือผลงาน นักศึกษาสามารถแตงหนาทำผมไดดวยตัวเอง 
19. ICM101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่ออุตสาหกรรมบริการ หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา 
                 ช่ือผลงาน 1.คลิปวีดิโอแนะนำตัว แนะนำหลักสูตร และแชรประสบการณฝกงาน เพื่อฝกการพูดสาธารณะและการวางตัวเมื่อเปนผูพูดที่ดี จำนวน 19 คลิป 
                               2. นำเสนอหนาช้ันเรียน เรื่องมารยาทและการสมาคม และการเปนผูใหบริการที่ดี จำนวน 4 กลุม 
20. IEM307 การจัดการการทองเที่ยวเพื่อผูสูงอายุ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการผูสูงอายุ 
                 ช่ือผลงาน แผนพับโปรแกรมการทองเที่ยวสำหรับผูสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1-Day Trip Program) จำนวน 3 ฉบับ 
21. IEM404 การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผูสูงอายุ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการผูสูงอายุ 
22. IEM406 การเตรียมสหกิจศึกษาสำหรับการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการผูสูงอายุ 
                 ช่ือผลงาน Mind Map ขอปฏิบัติและกระบวนการแกปญหาในการฝกสหกิจศึกษา 
23. IEM413 การจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุในอาเซียน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการผูสูงอายุ 
24. IEM414 กรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหาในการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการผูสูงอายุ 
25. IHM101 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริการและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม  
                 ช่ือผลงาน  วีดีโอแนะนำ Princess Valaya Building (ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ) พรอมนำเสนอ 
26. IHM104 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                  ช่ือผลงาน จำลองบทบาทสมมุติในหัวขอจรรยาบรรณในธุรกิจการบริการและการโรงแรม โดยใหนักศึกษาแบงกลุม 2 กลุม ทำการเลือกหัวขอกลุมละ 1 
หัวขอ นักศึกษานำเสนอในรูปแบบวิดีโอนำเสนอ พรอมเลมรายงาน 1 เลม 
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27. IHM105 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริการและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน  ออกแบบโครงการจำลองสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจโรงแรม 2 ช้ินงาน โดยนำเสนอในรูปแบบPowerPoint พรอมเลมรายงาน (Smart 
key card/ ที่จอดรถอัจฉริยะ) 
28. IHM106 ลักษณะและพฤติกรรมนักทองเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
29. IHM107 การจัดการทรัพยากรมนุษยสำหรับการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม  
                  ช่ือผลงาน 1. การจำลองบทบาทสมมุติเขาสมัครงานกับฝายทรัพยากรบุคคลในธุรกิจการโรงแรม และทดสอบการแกปญหาเฉพาะหนาระหวางการสัมภาษณ
งาน   
                               2.  นำเสนอขอมูลโรงแรมและรายละเอียดของตำแหนงงานที่ตองการสมัครงานในรูปแบบ PowerPoint พรอมเลมรายงาน   
 30. IHM110 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม   
                  ช่ือผลงาน   การทำโครงงาน (Project and Creative Task) เพื่อสรางสรรคช้ินงานรวมกันในช้ันเรียนเนนทักษะการฟง พูด อาน เขียนดานวิชาการ   
31. IHM111 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                  ช่ือผลงาน 1. จำลองบทบาทสมมุติในสถานการณตางๆของแตละแผนกในธุรกิจการบริการและการโรงแรม เนนทักษะการพูดและการฟง  
                              2.ปายใบคำศัพทในธุรกิจโรงแรมพรอมเลมรายงาน 1 เลม 
32. IHM203 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน  ผลงานนักศึกษาในนำเสนอธีมหรอืรูปแบบการจดัเลีย้ง 1 งาน โดยมีการนำเสนอธีมงาน คอนเซ็ปงาน และรวมวางแผนงาน กอนจำลองการจัดงาน 
2. การฝกปฏิบัติจริง 
33. IHM204 การจัดการและการบริการอาหารและเครื่องด่ืม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน  1.  การทดสอบปฏิบัติการดานการจัดโตะอาหารแบบตะวันตก (Formal Table Setting)   
                               2. การเรียนรูคำศัพทดานการจัดการและการบริการอาหารและเครื่องด่ืม โดยนำเสนอในรูปแบบ PowerPoint พรอมเลมรายงาน 
34. IHM301 การบัญชีและการเงินสำหรับการบริการและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน รายงานการวิเคราะหตนทุน การหาจุดคุมทุนและการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ...... 
35. IHM302  การตลาดและการขายสำหรับการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน  คิดออกแบบผลิตภัณฑคนละ 1 ช้ินงาน พรอมนำเสนอในรูปแบบPowerPoint พรอมเลมรายงานและโชวสินคาเพื่อนำเสนอขาย เชน ไขเค็ม และ
ชาไขมุกหนาช้ันเรียน (ไขเค็ม/ชาไขมุก/สเตก/โรงแรมบูติคที่จังหวัดพิษณุโลก) 
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36. IHM303 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน 1. แบบจำลองและผงัหองพักโรงแรมและรสีอรท พรอมนำเสนอแบบจำลองดานของสิ่งอำนวยความสะดวก การแบง Fantion การดำเนินการ การ
ออกแบบการบริการ 
                              2. การฝกปฏิบัติจริง ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ 
37. IHM310 ภาษาอังกฤษสำหรับแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                  ช่ือผลงาน จำลองบทบาทสมมุติการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ของแตของแผนกตอนรับในธุรกิจการบริการและการโรงแรม โดยใหนักศึกษาแบงกลุม 2 
กลุม ทำการเลือกหัวขอปญหากลุมละ 1 หัวขอ และนักศึกษานำเสนอในรูปแบบวิดีโอนำเสนอ เนนทักษะการพูดและการฟง 
38. IHM315 ภาษาจีนเพื่อการบริการและการโรงแรม 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
39. IHM401 การสัมมนาการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
40. IHM402 การดำเนินงานธุรกิจนำเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
41. IHM403 การจัดการสปา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน 1. Spa Menu 3 ช้ินงาน 2. แผนพับโฆษณาธุรกิจสปา 6 ช้ินงาน 3.การนำเสนอธุรกิจสปาของตนเองในรูปแบบPowerPoint พรอมเลมรายงาน 
42. IHM410 การจัดการไมซ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
                 ช่ือผลงาน นักศึกษาสามารถจัดงานสัมมนาได  
43. IHM411 การเตรียมฝกสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
44. ITM101 การตลาดและการขายเพื่อมาตรฐานการบริการ  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา 
                 ช่ือผลงาน รายงานการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จำนวน 15 ฉบับ 
45. ITM103 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมการคา  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา 
                ช่ือผลงาน  คลิปวีดีโอถายทำและตัดตอรายการนำชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 1 ช้ินงาน 
           คลิปวีดีโอถายทำและตัดตอรายการนำชมพิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ช้ินงาน 
         คลิปวีดีโอถายทำและตัดตอรายการนำมหาวิทยาลัย 1 ช้ินงาน 
46. ITM121 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการนวัตกรรมการคา 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา 
                 ช่ือผลงาน เลมรายงานสรุปการเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการนวัตกรรมการคา 1 
47. ITM121 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการนวัตกรรมการคา 1  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการจัดการนวัตกรรมการคา 
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                 ช่ือผลงาน เลมรายงานสรุปการเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการนวัตกรรมการคา 1 
48. VLE251  ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
                 ช่ือผลงาน จัดบอรดประชาสัมพันธเรื่อง Uniform standard ของนักศึกษาการบินและวินัยของนักศึกษาการบิน   
49. VLT111 ภาษาไทยเพื่อการบิน 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
50. VLT112 ภาษาไทยเพื่อการบิน 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน 
51. ITM202 การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเพื่อนวัตกรรมการคา 
52.   ITM302 เศรษฐศาสตรเพื่อนวัตกรรมการคา 
53.  ITM111 การใชภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจ 
                ช่ือผลงาน นักศึกษาเขียนเสนอโครงการจิตอาสา จำนวน 9 โครงการ 
54. ITM221 การเรียนรูภาคปฏิบัติดานการจัดการนวัตกรรมการคา 3 
                ช่ือผลงาน  นักศึกษาฝกงานในสถานประกอบการ 19 ราย 
55. ITM101 การตลาดและการขายเพื่อมาตรฐานการบริการ 
56. IAM324 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในสำนักงานธุรกิจการบิน 
57. IAM221 การเตรียมตัวสอบโทอิค 
58.  IAM430 การจัดการทุนมนุษยสำหรับธุรกิจการบิน 
มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว ปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิน้ .........60........... และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจกัษจำนวน ...........57............ รายวิชา คิดเปน
รอยละ .............95.............. 
ระบุช่ือรายวิชา/สาขา/ผลงานใหครบถวนทุกผลงาน 
1. ช่ือรายวิชา การจัดการคุณภาพ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    1.1 ช่ือผลงาน การศึกษาแนวทางปฏิบัติของรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
2. ช่ือรายวิชา การวิเคราะหเชิงปริมาณ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    2.1 ช่ือผลงาน การประยุกตใชตัวแบบการตัดสินใจเพื่อการจัดการธุรกิจ 
    2.2 ช่ือผลงาน ตัวแบบสินคาคงคลังในการจัดการธุรกิจ 
    2.3 ช่ือผลงาน  แนวคิดเพื่อการวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 
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3. ช่ือรายวิชา การบริหารการผลิต หลักสตูร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    3.1 ช่ือผลงาน หลักการบรหิารการผลิต 
    3.2 ช่ือผลงาน แนวคิดการบริหารการผลิตเพื่อธุรกิจการเกษตร 
4. ช่ือรายวิชา หลักเศรษฐศาสตร หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    4.1 ช่ือผลงาน การศึกษาการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจและแนวทางการเตรียมความพรอม    
5. ช่ือรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    5.1 ช่ือผลงาน ผลการวิเคราะหองคกรธุรกิจ ดวยการจัดการเชิงกลยุทธ 
6. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกิจสมัยใหม หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    6.1 ช่ือผลงาน การวิเคราะหธุรกิจ Start Up ดวย Business canvas model 
7. ช่ือรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    7.1 ช่ือผลงาน การวิเคราะหอัตรากำลังการบริหารทรัพยากรมนุษย 
8. ช่ือรายวิชา การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    8.1 ช่ือผลงาน การสังเคราะหสรุปองคความรูดานการจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
9. ช่ือรายวิชา การจัดการตางวัฒนธรรมธรรม หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    9.1 ช่ือผลงาน ศึกษาวิจัย การบริหารจัดการองคกรที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลและออยตะวันออก จำกัด 
10. ช่ือรายวิชา การจัดการตางวัฒนธรรมธรรม หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
    10.1 ช่ือผลงาน ศึกษาวิจัย การบริหารจัดการองคกรที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา บริษัทน้ำตาลและออยตะวันออก จำกัด 
11. ช่ือรายวิชา ธุรกิจระหวางประเทศ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   11.1 ช่ือผลงาน ศึกษาวิจัย ระบบธุรกิจและสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ 
12. ช่ือรายวิชา การพัฒนาองคการ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   12.1 ช่ือผลงาน ศึกษา คนควา ระบบการจัดการในองคกรที่แตกตางกัน 
13. ช่ือรายวิชา การจัดการตางวัฒนธรรม MGM 309 หลักสูตร หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   13.1 ช่ือผลงาน ศึกษาวิจัย นวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลงและความย่ังยืน 
14. ช่ือรายวิชา การเปนผูประกอบการ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
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   14.1 ช่ือผลงาน แผนธุรกิจ ผลิตภัณฑแปรรูปสมุนไพรจังหวัดสระแกว 
15. ช่ือรายวิชา การประกอบธุรกิจชุมชน หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   15.1 ช่ือผลงาน จัดทำแผนที่ทองเที่ยวชุมชน  และวีดีนำเสนอชุมชน  
16. ช่ือรายวิชา การจัดการธุรกิจแฟรนไชส หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   16.1 ช่ือผลงาน นำเสนอธุรกิจแฟรนไชสที่ประสบความสำเร็จ  พรอมบทสัมภาษณเจาของธุรกิจ 
17. ช่ือรายวิชา MGM203 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   17.1 ช่ือผลงาน แผนธุรกิจในเทรนป 2020 
18. ช่ือรายวิชา 3563111A การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   18.1 ช่ือผลงาน แผนธุรกิจ 
19. ช่ือรายวิชา MMK101 หลักการตลาด หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   19.1 ช่ือผลงาน ออกรานจำหนายสินคาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสรางยอดขาย (รานอาหารเกาหลี PARADISE SEOUL) 
ลักษณะกิจกรรม คือใหนักศึกษาออกรานจำนวน 2สัปดาห ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะตองวิเคราะหความตองการของลูกคา และนำเสนอสินคาใหโดนใจลูกคา 
20. ช่ือรายวิชา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
   20.1 ช่ือผลงาน วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการนำระบบ ERP มาใชในองคกร 
21. ช่ือรายวิชา ภาวะผูนำและภาวะผูตาม หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   21.1 ช่ือผลงาน บทความทางวิชาการภาวะผูนำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) 
22. ช่ือรายวิชา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชนอยางย่ังยืน หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   22.1 ช่ือผลงาน โครงการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 
23. ช่ือรายวิชา ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวม หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   23.1 ช่ือผลงาน บทความ การคนควาอิสระของนักศึกษา และการนำเสนอผลงานในช้ันเรียน 
24. ช่ือรายวิชา ประชาธิปไตยกับการมีสวนรวม หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   24.1 ช่ือผลงาน บทความ การคนควาอิสระของนักศึกษา และการนำเสนอผลงานในช้ันเรียน 
25. ช่ือรายวิชา การบริหารโครงการสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   25.1 ช่ือผลงาน การจัดโครงการสัมนาสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร 
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26. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีองคการสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   26.1 ช่ือผลงาน รายงานการศึกษาอิสระ/แผนภาพทฤษฎีองคการ 
27. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีองคการสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   27.1 ช่ือผลงาน กิจกรรมนำเสนองานวิชาการหนาช้ันเรียน 
28. ช่ือรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   28.1 ช่ือผลงาน ความรูเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
29. ช่ือรายวิชา ทฤษฎีองคการสาธารณะ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   29.1 ช่ือผลงาน รายงานการใชเครื่องมือการวิเคราะห องคกร 
30. ช่ือรายวิชา รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา (HPA414)  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   30.1 ช่ือผลงาน การศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาเกษม อำเภอเมือง 
31. ช่ือรายวิชา รัฐประศาสนศาสตรแนวมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และจิตวิทยา (HPA414)  หลักสูตร รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   31.1 ช่ือผลงาน การศึกษาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลทาเกษม อำเภอเมือง 
   31.2 ช่ือผลงาน วัฒนธรรม ความเช่ือ และอำนาจ ในประเพณีสรงน้ำแหเจาพอพระปรงจังหวัด 
32. ช่ือรายวิชา ความรูเบื้องตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ (HPA104) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   32.1 ช่ือผลงาน  ปญหาชุมชนกลุมนอยในประเทศพมา: กรณีศึกษาชนกลุมนอยชาวโรฮิงญา 
33. ช่ือรายวิชา การบริหารภาครัฐในประชาคมอาเซียน (HPA334) หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   33.1 ช่ือผลงาน  การเช่ือมโยงระหวางกันของกลุมประเทศอาเซียน (ASEAN Connectivity) 
34. ช่ือรายวิชา GE109อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   34.1 ช่ือผลงาน  โครงการจิตอาสาทำความดีที่วัดหนองคุม จ.สระแกว 
35. ช่ือรายวิชา ชีวเคมี SCH252 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   35.1 ช่ือผลงาน  เอกสาร และสไลดประกอบการสอน เรื่องวิตามิน 
36. ช่ือรายวิชา เห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ด AAG323  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   36.1 ช่ือผลงาน  กิจกรรมเพาะเลี้ยงเห็ด เชน เห็ดนางฟา เห็ดฟาง และเห็ดถังเชา 
37. ช่ือรายวิชา การเพาะเลี้ยงกลวยไม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
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   37.1 ช่ือผลงาน  การเพาะพันธุและขยายพันธุกลวยไม 
38. ช่ือรายวิชา พืชเครื่องเทศและสมุนไพร AAG326 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   38.1 ช่ือผลงาน  ผลิตภัณฑชาจากพืชสมุนไพร และรายงานการสำรวจพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ของสระแกว 
39. ช่ือรายวิชา AAG456 น้ำนมและผลิตภัณฑนม หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   39.1 ช่ือผลงาน  กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑนม - fresh Cheese- 
40. ช่ือรายวิชา การผลิตเมล็ดพันธุพืช AAG416 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   40.1 ช่ือผลงาน  การผลิตเมล็ดพันธุพืชเพื่อใชเองและเพื่อการขยายพันธุ 
41. ช่ือรายวิชา การปรับปรุงพันธุพืช 5004101 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   41.1 ช่ือผลงาน  ผสมเกสรเมลอน 
42. ช่ือรายวิชา การจัดการฟารมและธุรกิจ  - AAG460 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   42.1 ช่ือผลงาน   “ฟารมของฉัน”    
43. ช่ือรายวิชา การจัดการฟารมและธุรกิจ  - AAG460 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   43.1 ช่ือผลงาน   “ฟารมของฉัน”  
44. ช่ือรายวิชา เกษตรธรรมชาติ AAG413 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   44.1 ช่ือผลงาน   น้ำหมักชีวภาพ น้ำหมักจุลินทรียและน้ำหมักไลแมลง เพื่อใชประโยชนทางการเกษตร 
45. ช่ือรายวิชา ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตรเกษตร- AAG301 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   45.1 ช่ือผลงาน   กิจกรรมการแปลภาษาสำหรับงานวิจัย 
46. ช่ือรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ AAG451 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   46.1 ช่ือผลงาน   การขยายพันธุแพะ 
47. ช่ือรายวิชา ปศุสัตวอินทรีย AAG461 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   47.1 ช่ือผลงาน   ผลิตภัณฑสัตวอินทรีย 
48. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางการเกษตร AAG403 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   48.1 ช่ือผลงาน   รวมเลมสัมมนา 
49. ช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการเกษตร AAG305  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
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   49.1 ช่ือผลงาน   งานวิจัยยอยของหลักสูตรเพื่อนำเสนอผลงานทางวิขาการ 
50. ช่ือรายวิชา MGM212การเปนผูประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   50.1 ช่ือผลงาน   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จากวไลยฯสระแกว  (พุดด้ิงนมแพะ) 
51. ช่ือรายวิชา เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   51.1 ช่ือผลงาน   กิจกรรมการปลูกผกัไฮโดรโปนิกส กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟา กิจกรรมการปลูกเมลอน 
52. ช่ือรายวิชา หลักการผลิตพืช หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   52.1 ช่ือผลงาน   กิจกรรมการปลูกดาวเรือง 
53. ช่ือรายวิชา ปฐพีวิทยา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   53.1 ช่ือผลงาน   การวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพดินกอนการปลูกดาวเรือง 
54. ช่ือรายวิชา แมลงศัตรพืชและการปองกันกำจัด หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   54.1 ช่ือผลงาน   ทำสารชีวภาพเพื่อใชในการปองกันกำจัดแมลง 
55. ช่ือรายวิชา ปญหาพิเศษทางการเกษตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   55.1 ช่ือผลงาน   เลมรายปญหาพิเศษของนักศึกษา 
56. ช่ือรายวิชา สัมมนาทางการเกษตร หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร) 
   56.1 ช่ือผลงาน   รูปเลมวิชาสัมมนา 
57. ช่ือรายวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ หลักสูตร บริหารธุรกิจบุณฑิต 
   57.1 ช่ือผลงาน   เทคนิคการวิเคราะหบัญชี 
งานวิชาศึกษาท่ัวไป ในปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิน้ 25 รายวิชา (งานGE รายงานมา11 รายวิชา) และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 11 รายวิชา 
คิดเปนรอยละ 44 รายละเอียด ดังน้ี 
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 
1. ช่ือรายวิชา VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 
1.1 ช่ือผลงาน โครงการน้ำหมักจุลินทรียหนอกลวย  
1.2 ช่ือผลงาน โครงการประดิษฐ สิ่งของจากขยะรีไซเคิล  
2. ช่ือรายวิชา VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร 
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2.1 ช่ือผลงาน กลาวสุนทรพจน เรื่อง ภาษาไทยกับในหลวง 
3. ช่ือรายวิชา VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3.1 ช่ือผลงาน การใชภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว : กรณีศึกษาพอคาแมคาในวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.2 ช่ือผลงาน การใชภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมทองเที่ยว กรณีศึกษานักทองเที่ยวและเจาหนาที่ในวัดใหญชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4. ช่ือรายวิชา VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียน 
4.1 ช่ือผลงาน ตุกตาชาววัง 
4.2 ช่ือผลงาน งอบ 
5. ช่ือรายวิชา VGE105 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ช่ือผลงาน วัดสะตือ พุทธไสยาสน 
5.2 ช่ือผลงาน IT พาเที่ยว ณ เกาะเกร็ด  
6. ช่ือรายวิชา VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร 
6.1 ช่ือผลงาน กลองสงงานแจงเตือนทางไลน  
6.2 ช่ือผลงาน โครงการปุมกดเรียกอำนวยความสะดวกภายในหองน้ำ  
7. ช่ือรายวิชา VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต 
7.1 ช่ือผลงาน Chinese Clean Food For Health  
7.2 ช่ือผลงาน โครงการแชมพูสมุนไพรกำจัดเหา  
8. ช่ือรายวิชา VGE108 ความเปนสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
8.1 ช่ือผลงาน 3 ปราชญ บานวังแดง 
8.2 ช่ือผลงาน สำรวจชุมชนบานคลอง 3 หมูที่ 16  
9. รายวิชา VGE109 อัตลักษณบัณฑิตวไยอลงกรณ 
9.1 ช่ือผลงาน โครงการ พฒันาการจัดมุมประสบการณในหองเรียน  
9.2 ช่ือผลงาน โครงการจิตสำนึกรวมแกไขปญหาของชุมชนแกวนิมิต  
10. รายวิชา VGE110 ความฉลาดทางดิจิทัล 
10.1 ช่ือผลงาน พรบ คอมพิวเตอร  
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10.2 ช่ือผลงาน รูทันกอนผิด พรบ. 8 ขอ เสี่ยงคุก  
11. รายวิชา VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ 
11.1 ช่ือผลงาน สื่อสีเขียว 
11.2 ช่ือผลงาน ตามรอยหัวโขนภูเตศวรอัมพวา 
บัณฑิตวิทยาลัย ในปการศึกษา 2562 มีรายวิชาที่เปดสอนทั้งสิ้น 123 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษจำนวน 64 รายวิชา คิดเปนรอยละ 52.03 รายละเอียด 
อาทิเชน  
1. ETP513 การพัฒนาหลักสูตร      หลักสูตรสถานศึกษา/ทองถ่ิน 
2. ETP510 ปรัชญาการศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณความเปนครู หนังสือเลมเล็กปรัชญาการศึกษา 
3. ETP511 จิตวิทยาสำหรับครู       กรณีศึกษา 
4. ETP517 การบริหารจัดการสถานศึกษาและการประกันคุณภาพ   รายงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
5. ETP512 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 1. Infographic 2. คลิป VDO การสอน 3. สื่อหลายมิติ 4. บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน 
6. ETP516 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู     รายงานการวิจัย 
7. ETP514 วิทยาการจัดการเรียนรู      แผนการจัดการเรียนรู 
8. ETP501 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู     การแสดงบทบาทสมมติวัฒนธรรมทองถ่ิน 
9. ETP515 การวัดและประเมินผลการเรียนรู     การออกแบบขอสอบ 
10.ETP522 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     รายงานสังเกตการณปฏิบัติการสอน 
11.SSM503 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    เจลลางมือเม็ดบีดยับย้ังแบคทีเรียจากสารสกัดเปลือกมะนาว 
12 SSM504 การสงเสริมทางวิทยาศาสตร     สบูกอนจากสารสกัดใบโนราและกานพลู 
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เอกสารแนบ 1.2.1.1 รอยละของนักศึกษาท่ีไดรับการพัฒนาทักษะท่ีจำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 9,864 คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 6,244 คน (ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ 
63.30 ไดแก 
คณะครุศาสตร จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน. 1,679 คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน...454.... คน (ไม
นับซ้ำ) คิดเปนรอยละ..27.04... ไดแก 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม Raising Good Digital Citizenship for English Language Student Teachers (EP) 2019 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
สาขา.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ...กลุมเปาหมายจำนวน..15.....คน เขารวมจำนวน...14...คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนานักศึกษาช้ันปที่ 1 ไดรับการพัฒนา
ทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดานการเพิ่มความเปนพลเมืองดิจิทัลที่ดีสำหรับภาษาอังกฤษ 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการประกวดแตงคำประพันธ (สาขาวิชาภาษาไทย) นักเรียนและนักศึกษา จำนวน 100 คน มีทักษะการแตงคำประพันธ  วันที่ 27  พ.ย. 2562
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมRaising Good Digital Citizenship for English Language Student Teachers (EP) 2019 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
นักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เขารวมกิจกรรม Raising Good Digital Citizenship for English Language Student Teachers(EP) 
จำนวน 14 คน ผานเกณฑความรู จำนวน 14 นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลนที่เขาใจบรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมและมีความ
รับผิดชอบในการใชเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางย่ิงการสื่อสารในยุคดิจิทัลเปนการสื่อสารที่ไรพรมแดนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 21 พ.ย. 2562 
4. พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 454 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนานักศึกษาช้ันปที่ 1 จำนวน 388 คน นักศึกษาช้ันปที่ 2 จำนวน 66 คน  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยสูอาเซียน...... กลุมเปาหมายนักศึกษาช้ันปที่ 1-3 จำนวน 900 คนที่เขารวมไมนอยกวารอยละ 80 เขารวมจำนวน...
700... คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา.... ...นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ 
และแกไขปญหาได  คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม , ความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ , ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ , ทักษะการใช
คอมพิวเตอร และการรูเทาทันเทคโนโลยี , ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู และมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย จัดในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรม....ทำบุญคณะครุศาสตร...... กลุมเปาหมาย นักศึกษาช้ันปที่ 1 เขารวมจำนวน..388....คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา....นักศึกษาช้ันปที่ 1 ไดรับการ
พัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดานมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย.. วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร (สาขาวิชาคณิตศาสตร) นักศึกษาเขารวม
กิจกรรม จำนวน 46 คน เขารวม 46 คน นักศึกษาไดรบัการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร  วันที่ 12 มกราคม 2563 
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8. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...การแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย.. กลุมเปาหมายนักศึกษาช้ันปที่ 1-4 ที่เขารวมไมนอยกวารอยละ...... เขารวมจำนวน 638 คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนา...นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได ดานการคิด
อยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม ดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ  และดานทักษะในการสื่อสาร วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
9. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...เลือกต้ังคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา...... กลุมเปาหมายนักศึกษาช้ันปที่ 1-4  กลุมเปาหมาย 900 คน เขารวมจำนวน.900.คน ทักษะที่ไดรบั
การพัฒนา.นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21                    ดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได 
ดานการคิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม ดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ  และดานทักษะในการสื่อสาร วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 
10. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...พัฒนาศิษยเกาคณะครุศาสตร..กลุมเปาหมาย...ศิษยเกาคณะครศุาสตร...เขารวมจำนวน.....-... คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา....ไดรับการพัฒนา
ทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดานการใชคอมพิวเตอร การรูเทาทันเทคโนโลยีและดานทักษะในการสื่อสาร โดยจัดทำขอมูลออนไลนทางเพจศิษยเกาครู
ครุศาสตร 
11. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม...... กลุมเปาหมายนักศึกษาช้ันปที่ 1 ที่เขารวมไมนอยกวารอยละ......เขารวมจำนวน...388... คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา.... ...นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได  คิดอยาง
สรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม , ความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ , ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ , ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทัน
เทคโนโลยี , ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู และมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
12. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...พัฒนาระบบกลไกการใหคำปรึกษา...... กลุมเปาหมาย...อาจารยที่ปรกึษา.... จำนวน 58 คน .เขารวมจำนวน....58... คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
.....นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได  คิดอยาง
สรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม , ความรวมมือ การทำงานเปนทีม และภาวะผูนำ , ทักษะในการสื่อสาร และการรูเทาทันสื่อ , ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทัน
เทคโนโลยี , ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู และมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย จากอาจารยที่ปรึกษา วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
13. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...freshy Day...... กลุมเปาหมาย...นักศึกษาคณะครุศาสตร.... ที่เขารวมไมนอยกวารอยละ.........เขารวมจำนวน..500... คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา.....นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได  คิดอยาง
สรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม , ความรวมมือ การทำงาน           เปนทีม และภาวะผูนำ , ทักษะในการสื่อสาร , ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทันเทคโนโลยี , 
ทักษะทางอาชีพและการเรียนรู และมีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย  วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2563 
14. ช่ือโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทักษะการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยผานการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ (สาขาวิชาปฐมวัย) นักศึกษาช้ันปที่ 4 จำนวน 47 คน 
เขารวม 47 คน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการพัฒนาตนเองผานกระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ และนำความรูไปใชและกระบวนการเรียนรูดวยใจอยางคร
ครวญไปจัดประสบการณใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางมีสติและปราศจากอคติไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วันที่ 5 – 6  กันยายน 2563 
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15. ช่ือโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษาใหมสาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 57 คน มีความพรอมในทักษะพื้นฐานดานหลัก
ภาษาวรรณคดีไทย และเห็นคุณคาการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยในฐานมรดกของชาติตามความตองการ จำนวน 52 คน นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะการใชชีวิตใน
การเรียนระดับอุดมศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2563 
 
*ทักษะที่ไดรับการพัฒนาตองตรงกับคำนิยามทายเลมแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน....1,663.......คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 
จำนวน....1,663....... คน (ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ........100........ ไดแก 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การพัฒนาทักษะการเรียนรูผานกระบวนการ PDSA และเสริมสรางภาวะผูนำนักศึกษาตนแบบดานจิตอาสาและการเรียนรูรวมกบทองถ่ิน...สาขา..
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา...กลุมเปาหมายจำนวน...75....คน เขารวมจำนวน..75....คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา...1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะใน
การแกไขปญหา..2) ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การเรียนรูแบบ Volunteer service learning..สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา...กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา..ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ… (ขอยกเลิกโครงการ) 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร....สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุมเปาหมายจำนวน....400.....คน เขารวม
จำนวน..350....คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา…1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไขปญหา..2) ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะ
ผูนำ. 3) ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ.. 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..เตรียมความพรอมกอนการทำงาน (ปจฉิมนิเทศ)....สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุมเปาหมายจำนวน...324....คน เขารวมจำนวน..
260....คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา การทำงาน เพื่อเขาสูการทำงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..HUSO Sport Challenge 2019....สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา...................... 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..แสดงความยินดีกับบณัฑิตใหม....สาขา..คณะกรรมการกิจการนักศึกษา..กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน...100...คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา...ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู...... 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การพัฒนานักศึกษาสูการเรียนรูตามวิถีพอเพียง....สาขา..สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา..กลุมเปาหมายจำนวน...54....คน เขารวมจำนวน...53...คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา....ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู... 
88. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21....สาขา..สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา..กลุมเปาหมายจำนวน....53...คน เขารวมจำนวน...
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48...คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา....ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู.......... 
9. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การเตรียมความพรอมสำหรับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร....สาขา..สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร...
กลุมเปาหมายจำนวน....8...คน เขารวมจำนวน...7...คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา. 1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา 2) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู.. 
10. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การพัฒนาความรูและทกัษะที่จำเปนของนักศึกษาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสือ่สารในศตวรรษที่ 21....สาขา..สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรม
การสื่อสาร...กลุมเปาหมายจำนวน....35...คน เขารวมจำนวน...35...คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา..ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู..... 
11. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..ศึกษาดูงานในกระบวนการยุติธรรม....สาขา..สาขาวิชานิติศาสตร...กลุมเปาหมายจำนวน...55....คน เขารวมจำนวน..51....คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา...ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู...... 
12. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..เตรียมความพรอมในการศึกษาวิชากฎหมาย....สาขา..สาขาวิชานิติศาสตร...กลุมเปาหมายจำนวน...50....คน เขารวมจำนวน...50...คน ทักษะที่
ไดรับการพัฒนา 1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา              2) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
13. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การแสดงผลงานของนักศึกษาศิลปกรรม....สาขา..สาขาวิชาทัศนศิลป...กลุมเปาหมายจำนวน...35....คน  เขารวมจำนวน...35...คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนา....ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม... 
14. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..พัฒนาคุณลักษณะนักจิตวิทยาที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21....สาขา..สาขาวิชาจิตวิทยา...กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา...................... (ขอยกเลิกโครงการ) 
15. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..สงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนผานการศึกษาดูงาน....สาขา..สาขาวิชาจิตวิทยา...กลุมเปาหมายจำนวน ..120.....คน เขารวมจำนวน...119...คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา....1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา   2) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู... 
16. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผานคนตนแบบ....สาขา..สาขาวิชาจิตวิทยา...กลุมเปาหมายจำนวน...124....คน เขารวมจำนวน....124..คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนา...1) ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา   2) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 3) ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและ
ภาวะผูนำ....... 
17. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..เตรียมความพรอมบัณฑิตกอนฝกงาน....สาขา..สาขาวิชาจิตวิทยา...กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
...ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ...  (ยังไมไดรายงาน) 
18. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..พัฒนานักศึกษาภาคพิเศษเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21....สาขา..สาขาวิชาจิตวิทยา...กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา...................... (ยังไมไดรายงาน) 
19. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.. The Career Preparation Training....สาขา..สาขาวิชาภาษาอังกฤษ...กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน ทักษะที่ไดรับการ
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พัฒนา..ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู... (ยังไมไดรายงาน) 
20. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..Intensive English Preparation....สาขา..สาขาวิชาภาษาอังกฤษ...กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
....ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ.. 
21. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การทบทวนความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติทางดานรัฐประศาสนศาสตรและตามรอยศาสตรพระราชา....สาขา..สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร...
กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา...................... (ยังไมไดรายงาน) 
22. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..เตรียมความพรอมของนักศักษารัฐประศาสนศาสตรกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ....สาขา..สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร...กลุมเปาหมาย
จำนวน...101....คน เขารวมจำนวน...92...คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา..ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ.... 
23. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..เตรียมความพรอมสอบภาค ก.....สาขา..สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร...กลุมเปาหมายจำนวน....50...คน เขารวมจำนวน..42....คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนา...ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู... 
24. ช่ือโครงการ/กิจกรรม..การพัฒนาทักษะการออกแบบและจัดทำ Infographics เพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรคของนักศึกษาตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21.....สาขา
..คณะกรรมการวิชาการ...กลุมเปาหมายจำนวน....376...คน เขารวมจำนวน...88...คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา...1) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 2) ทักษะดาน
การสื่อสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ 3) ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ทักษะอาชีพและทักาะการเรียนรู... 
*ทักษะที่ไดรับการพัฒนาตองตรงกับคำนิยามทายเลมแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
คณะวิทยาการจัดการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 1,763 คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 1,763 คน 
(ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ 100 ไดแก  
1.ช่ือกิจกรรมประชาสัมพันธสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล กลุมเปาหมายจำนวน 30 คน เขารวมจำนวน 30 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานการสื่อสาร และ
การประชาสัมพันธ 
2. .ช่ือกิจกรรมสูขวัญสรางความสัมพันธพี่นอง สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 200 คน เขารวมจำนวน 197 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรูความ
เขาใจเรื่องการปรบัตัวใหเขากับยุคสังคมในปจจุบัน และความรูดานการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ที่ดีตอประเพณีไทย 
3. ช่ือกิจกรรมสรางความรูและพฒันาทกัษะงานประกนัคุณภาพสำหรับนักศึกษา จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 45 คน เขารวมจำนวน 42 คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนาดานความรูเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา และการวางแผนการจัดกิจกรรมและการแกไขปญหาจากการดำเนินงาน 
4. ช่ือกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว กลุมเปาหมายจำนวน 95 คน เขารวม
จำนวน 91 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบริบทของบุคลากร 
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ในงานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
5. ช่ือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักทรัพยากรมนุษย Thailand 4.0 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 80 คน เขารวมจำนวน 80 คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนาดานบุคลิกภาพดานกระบวนการคิด ภาษากาย และภาษาพูดเพื่อนำไปสูภาพลักษณดานความนาเช่ือถือ และความเปนมิตร 
6. ช่ือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสรางและพัฒนาทีมงานสูความสำเร็จ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 52 คน เขารวมจำนวน 52 คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนาดานความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการ และองคประกอบสำคัญของการทำงานเปนทีม  
7. ช่ือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุมเปาหมายจำนวน 70 คน เขารวมจำนวน 70 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
ดานความรูกระบวนการทำงานเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
8. ช่ือกิจกรรมแขงขันกีฬาสาขาวิชาเพื่อเช่ือมความสัมพันธ “ฅนแสดเกมส” จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 500 คน เขารวมจำนวน 660 คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนาดานความสามัคคีและความสัมพันธที่ดีของนักศึกษา 
9. ช่ือกิจกรรมอบรมปรับบุคลิกภาพนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุมเปาหมายจำนวน 47 คน เขารวมจำนวน 47 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับบุคลิกภาพใหดีย่ิงข้ึน 
10. ช่ือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวนานาชาติ (งบโครงการพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว กลุมเปาหมายจำนวน 16 คน 
เขารวมจำนวน 16 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรูเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนการใชงบประมาณ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาในการวางแผน
และการจัดนำเที่ยวในตางประเทศ 
11. ช่ือกิจกรรมวิทยาการจัดการแฟร จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 500 คน เขารวมจำนวน 450 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรูดานการวาง
แผนการจัดการเชิงธุรกิจ 
12. ช่ือกิจกรรมสรางเสริมประสบการณดานกระบวนการสหกรณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 7 คน เขารวมจำนวน  
7 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานการบริหารสหกรณ 
13. ช่ือกิจกรรมสรางเสริมประสบการณศึกษาดูงานดานกระบวนผลิตและกลยุทธการตลาด สาขาวิชการบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 32 คน เขารวมจำนวน 32 คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรูความเขาใจในกระบวนการบริหารธุรกิจ 
14. ช่ือกิจกรรมธรรมะรักษา จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 500 คน เขารวมจำนวน 500 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานการทำนุบำรุงและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
15. ช่ือกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักบริหาร 4.0 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 80 คน เขารวมจำนวน 80 คน  
ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานบุคลิกภาพดานกระบวนการคิด ภาษากาย และภาษาพูด ซึ่งมีผลภาพลักษณดานความนาเช่ือถือ และความเปนมิตร 

149



16. ช่ือกิจกรรมสรางเสรมิประสบการณดานการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 36 คน เขารวมจำนวน 36 คน ทักษะที่ไดรบั
การพัฒนาดานประสบการณ สามารถนำความรูไปปรับใชในการศึกษาและในชีวิตประจำวัน 
 
17. ช่ือกิจกรรมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย “เจาฟาเกมส” จัดโดยกิจการนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 400 คน เขารวมจำนวน  
433 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และไดรูจักเพื่อน ๆ ตางสาขาวิชา และตางคณะเพิ่มมากข้ึน 
18. ช่ือกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 47 คน เขารวมจำนวน 47 คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนาดานความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 
19. ช่ือกิจกรรมอบรมและพัฒนาความรูการบริหารเงิน 4.0+ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 32 คน เขารวมจำนวน 
32 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรูทางการบริหารเงินสวนบุคคล ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
20. ช่ือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสังคม สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ กลุมเปาหมายจำนวน 60 คน เขารวมจำนวน 60 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความสามัคคี 
และรูจักการทำงานเปนทีม 
21. ช่ือกิจกรรมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เขารวมจำนวน 454 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานจิตอาสา สรางจิตสาธารณะ 
22. ช่ือกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2563 เขารวมจำนวน 221 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพในแตละสาขาวิชา และดาน
ความสัมพันธที่ดีตอกัน 
23. ช่ือกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการทั่วไป เขารวมจำนวน 40 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานความรูและเตรียมความ
พรอมกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสำนักงาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 30 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษากลุมเปาหมาย 856 คน จำนวนนักศึกษา
เขารวม 686 คน ไดแก 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูนอกรายวิชา กลุมเปาหมายจำนวน 500 คน เขารวมจำนวน 521คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา/ดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ  
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม สัปดาหวิทยาศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 500 คน เขารวมจำนวน 521 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา สงเสริมทักษะความรูทางดานการสรางสรรค
และนวัตกรรม  
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ นักศึกษาบำเพ็ญประโยชนแกชุมชนในพื้นที่ใหบริการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน 20 
คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาความมีเมตตากรุณา 
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4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาดูงานสถานประกอบการ กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน 20 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ใหความรูนักศึกษารายวิชา กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน20 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาการคิดอยางมี
วิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ปจฉิมนิเทศนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 15 คน เขารวมจำนวน12 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาความรวมมือการทำงานเปน
ทีมและภาวะผูนำ 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรปจฉิมนิเทศ กลุมเปาหมายจำนวน 23 คน เขารวมจำนวน 21 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาความรวมมือการทำงาน
เปนทีมและภาวะผูนำ 
 8. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร พัฒนาศักยภาพการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 43 คน เขารวมจำนวน 43 คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ 
9. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรเตรียมความพรอมยินดีบัณฑิต กลุมเปาหมายจำนวน 48 คน เขารวมจำนวน 44 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาความ
รวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
 10. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร กลุมเปาหมายจำนวน 25 คน เขารวม
จำนวน 43 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาความมีเมตตากรุณา 
11. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอรศึกษาดูงานนอกสถานที่ กลุมเปาหมายจำนวน 35 คน เขารวมจำนวน 32 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานการ
สื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ/ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
12. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ใหคำปรึกษาและบรกิารแนะแนวแกนักศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 40 คน เขารวมจำนวน 40 คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนาดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา 
13. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร สงเสริมมาตรฐานทางวิชาชีพ กลุมเปาหมายจำนวน 25คน เขารวมจำนวน 34 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
14. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร จิตอาสาเพื่อบริการชุมชน กลุมเปาหมายจำนวน100 คน เขารวมจำนวน 107 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาความ
มีเมตตากรุณา 
15. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรฟสิกส เปดโลกดาราศาสตรและอุตุนิยมวิทยา กลุมเปาหมายจำนวน 27 คน เขารวมจำนวน 27 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาสงเสริม
ทักษะความรูทางดานการสรางสรรคและนวัตกรรม 
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16. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร พัฒนาความรูเพื่อศตวรรษที่ 21 กลุมเปาหมายจำนวน 30 คน เขารวมจำนวน 32 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ
และทักษะการเรียนรู 
17. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร สานสายใยนักคณิตฯ กลุมเปาหมายจำนวน 30 คน เขารวมจำนวน 32 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะความรวมมือการ
ทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
18. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรคณิตศาสตร เตรียมความพรอมและปรับพื้นฐานความรูกอนศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต กลุมเปาหมายจำนวน 
30 คน เขารวมจำนวน 32 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา 
19. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงาน กลุมเปาหมายจำนวน 40 คน เขารวมจำนวน37 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู 
20. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพบเพื่อนใหม (รหสั 62) กลุมเปาหมายจำนวน 58 คน เขารวมจำนวน 58 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา.ทกัษะความ
รวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
21. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ อำลาอาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมเปาหมายจำนวน60คน เขารวมจำนวน 58 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
22. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ไอทีสัมพันธ กลุมเปาหมายจำนวน 70 คน เขารวมจำนวน 66 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะความรวมมือการ
ทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
23. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานตามรายวิชา กลุมเปาหมายจำนวน 47 คน เขารวมจำนวน 47 คน ทักษะที่
ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
24. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คืนสูเหยาชาวสิ่งแวดลอม กลุมเปาหมายจำนวน 70 คน เขารวมจำนวน 94 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
ความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
25. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ทักษะการนำเสนองานที่ดีอยางมืออาชีพ สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  กลุมเปาหมายจำนวน 46 คน เขารวม
จำนวน 39 คน ทักษะที่ไดรับการทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
26. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศทางสิ่งแวดลอมในศตวรรษที่ 21สาขา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม กลุมเปาหมายจำนวน 32  
คน เขารวมจำนวน 32 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
27. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม กาวแรกของการเปนนักจัดกิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลุมเปาหมายจำนวน 46 คน เขารวมจำนวน 46 
คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 

152



28. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัย โครงการศึกษาดูงาน(วิชากระบวนการผลิต) กลุมเปาหมายจำนวน 65 คน เขารวมจำนวน 65 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
29. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยโครงการศึกษาดูงาน (รายวิชาการจัดกากอุตสาหกรรม) สาขา อาชีวอนามัย กลุมเปาหมายจำนวน 120 คน เขารวมจำนวน 
120 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
30. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัย ปจฉิมนิเทศ สาขา อาชีวอนามัย กลุมเปาหมายจำนวน 150 คน เขารวมจำนวน 135 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
ความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
31. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัย เสวนาวิชาการสืบสานสัมพันธ Safety VRU สาขาอาชีวอนามัย กลุมเปาหมายจำนวน 120 คน เขารวมจำนวน 120 คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
32. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัย เสริมสรางอัตลักษณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำป 2561 กลุมเปาหมายจำนวน 145 .คน เขารวมจำนวน 145 
คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ/ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
33. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัย  การแสดงความยินดีกับบัณฑิต กลุมเปาหมายจำนวน 139.คน เขารวมจำนวน139 คน ทักษะทีไ่ดรับการพัฒนาทักษะ
ความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
34. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  DISE VRU Workshop #3 กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน 15 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู/
ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ 
35. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรการจัดการภัยพิบัติฯ แหลงเรียนรูทางธรณีวิทยา ระบบจัดการภัยพิบัติภาคกลาง และผลิตสื่อการเรียนรู ชุด ดิน หิน และแร 
กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน 14 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
36. ช่ือโครงการ/กิจกรรม คหกรรมศาสตรพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต กลุมเปาหมายจำนวน 101 คน เขารวมจำนวน101 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะ
การเรียนรู 
37. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  คหกรรมศาสตรการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนฐานขอมูลงานวิจัย กลุมเปาหมายจำนวน 45 คน เขารวมจำนวน 42 คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ 
38. ช่ือโครงการ/กิจกรรม คหกรรมศาสตรพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูนอกรายวิชา กลุมเปาหมายจำนวน45 คน เขารวมจำนวน 42 คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู 
39. ช่ือโครงการ/กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนดวยจิตอาสาหลักสูตรคหกรรมศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 110 คน เขารวมจำนวน 135 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
ความมีเมตากรุณา 
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40. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โภชนสัมพันธ กลุมเปาหมายจำนวน40คน เขารวมจำนวน40 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
41. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรเคมี  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ กลุมเปาหมายจำนวน 36 คน เขารวมจำนวน34 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู 
*ทักษะที่ไดรับการพัฒนาตองตรงกับคำนิยามทายเลมแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 442 คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน  416 คน 
(ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ 94.11 ไดแก 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการบริหารจัดการสถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ดำเนินการในวันที่ 17 ธันวาคม  2562 เวลา 
08.30 – 17.30 น. ณ โรงพยาบาลพระราม 2 และโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ กรุงเทพมหานคร  กลุมเปาหมายจำนวน 40 คน เขารวมจำนวน 40 คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา 1. ความรู 
ดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 3. ความรูดานไอซีที  4. ทักษะและความรูอื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร การจัดการสถานพยาบาล ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันจันทร พุธ และศุกร เวลา 17.00 – 
18.00 น. ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563 ณ ลานจอดรถขางอาคารสงเสริมการเรียนรู กลุมเปาหมายจำนวน 100 คน เขารวมจำนวน 76 คน ทักษะที่
ไดรับการพัฒนา 1. ความรูดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาระบบฐานขอมูลการรับบริการที่อาคารพยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันที่ 19-20 
มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ หอง สสร.1001 อาคารสงเสริมการเรียนรู และ อาคารพยาบาล มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กลุมเปาหมายจำนวน 
23 คน เขารวมจำนวน 23 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา 1. ความรูดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 3. ความรูดานไอซีที  4. ทักษะและความรูอื่นๆในการเปนพลเมือง
ดิจิทัล 
4. การแขงขันกีฬาภายในครั้งที่ 16 “เจาฟาเกมส” ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันที่ 3-6 กุมภาพันธ 2563 เวลา 16.00 น. เปนตนไป เปนการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ใน
รอบคัดเลือก วันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 เวลา 11.00 – 21.00 น. แขงขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ การประกวดกองเชียร ผูนำเชียร และขบวนพาเหรดของทุกคณะ ณ สนามกีฬา
กลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานีกลุมเปาหมายจำนวน 300 คน เขารวมจำนวน 311 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา 1. ความรู
ดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 3. ความรูดานไอซีที  ที่ใชในการสืบคนดานการแสดง กติกามารยาทในการแขงกีฬา รวมถึงการเผยแพรสื่อในการแขงขัน 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมเซฟเลิฟเซฟไลฟ (save love save life) ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ หอง สสร.1001 และ 
สสร.1002 อาคารสงเสริมการเรียนรู กลุมเปาหมายจำนวน 100 คน เขารวมจำนวน 100 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา1. ความรูดานสารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 4.ทักษะ
และความรูอื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
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6. ช่ือโครงการ/กิจกรรมเปดประตูสูวิชาชีพสาธารณสุข ระยะเวลาในการดำเนินการ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 07.30-17.30 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณและหอง
คอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมเปาหมายจำนวน 120 คน เขารวมจำนวน 81 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา1. ความรูดานสารสนเทศ 2. 
ความรูดานสื่อ 3. ความรูดานไอซีที  4. ทักษะและความรูอื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐาน กลุมเปาหมายจำนวน 118 คน เขารวมจำนวน 118 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา 1. ความรูดาน
สารสนเทศ 2. ความรูดานสื่อ 3. ความรูดานไอซีที  4. ทักษะและความรูอื่นๆในการเปนพลเมืองดิจิทัล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน  499  คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน 499 
คน (ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ 100  ไดแก 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรมการปฐมนิเทศและนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ   
ครั้งที่ 1 เปนนักศึกษาปที่ 4  วันที่จัดกิจกรรม 13 พฤศจิกายน 2562 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 11 คน  
เขารวมจำนวน  10  คน  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 
กลุมเปาหมายจำนวน 15 คน  
เขารวมจำนวน  14  คน  
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
ครั้งที่ 2 เปนนักศึกษาปที่ 4  วันที่จัดกิจกรรม 29 พฤษภาคม 2563 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 9 คน  
เขารวมจำนวน  7  คน  
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
กลุมเปาหมายจำนวน 5 คน  
เขารวมจำนวน  5  คน  
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
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2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในคณะ เปนนักศึกษาทุกช้ันป วันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    
กลุมเปาหมายจำนวน  34  คน  
เขารวมจำนวน 34 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
กลุมเปาหมายจำนวน  47  คน  
เขารวมจำนวน 47 คน 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร    
กลุมเปาหมายจำนวน  18  คน  
เขารวมจำนวน 18 คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน  93  คน  
เขารวมจำนวน 93 คน 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 31 คน 
เขารวมจำนวน 31 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 34 คน 
เขารวมจำนวน 34 คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
กลุมเปาหมายจำนวน 23 คน 
เขารวมจำนวน 23 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
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กลุมเปาหมายจำนวน 34 คน 
เขารวมจำนวน 34 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 9 คน 
เขารวมจำนวน 9 คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ ซึ่งเปนการพัฒนาการทำกิจกรรมเปนทีม 
 
 
3. โครงการการเตรียมพรอมดานจิตสำนึกทางวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปนนักศึกษาช้ันปที่ 1  วันที่ 18 มิถุนายน 2563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
กลุมเปาหมายจำนวน  18  คน  
เขารวมจำนวน 18 คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน  23  คน  
เขารวมจำนวน 23 คน 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 9 คน 
เขารวมจำนวน 9 คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
กลุมเปาหมายจำนวน 11 คน 
เขารวมจำนวน 11 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 3 คน 
เขารวมจำนวน 3 คน 
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ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
 
4. โครงการไหวครูชาง  วันที่  23  กรกฎาคม  2563 
นักศึกษาภาคปกติคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเขารวมโครงการ  จำนวนเปาหมาย 250 คน นักศึกษาเขารวมกิจกรรม  250 คน  
คิดเปนรอยละ 100 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน ......24...... คน 
เขารวม จำนวน  24 คน 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต   
กลุมเปาหมายจำนวน ....27........ คน 
เขารวม จำนวน 27 คน   
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน ....87........ คน 
เขารวม จำนวน 87 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
กลุมเปาหมายจำนวน ....45....... คน 
เขารวม จำนวน 45 คน  
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  
กลุมเปาหมายจำนวน ....46........ คน 
เขารวม จำนวน 46 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม(ตอเน่ือง)  
กลุมเปาหมายจำนวน ......21...... คน 
เขารวม จำนวน 21 คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ 
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5. โครงการคายภาวะผูนำสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่  24 มิถุนายน  2563 
นักศึกษาใหมเขารวมกจิกรรม จำนวน 77 คน จากทั้งหมดจำนวน 77 คน   คิดเปนรอยละ 100 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน  18    คน 
เขารวมจำนวน 18  คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต 
กลุมเปาหมายจำนวน  11    คน 
เขารวมจำนวน 11  คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน  23    คน 
เขารวมจำนวน 23  คน 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน  9    คน 
เขารวมจำนวน 9  คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
กลุมเปาหมายจำนวน  13    คน 
เขารวมจำนวน 13  คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน  3    คน 
เขารวมจำนวน 3  คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ, ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรมตางกระบวนทัศน, ทักษะดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
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6. ช่ือโครงการ/กิจกรรมโครงการปจฉิมนิเทศ เปนนักศึกษาช้ันปที่ 4  วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน 15  คน 
เขารวมจำนวน  15   คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน  18  คน 
เขารวมจำนวน 18   คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ 
กลุมเปาหมายจำนวน   7  คน 
เขารวมจำนวน  7   คน 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร    
กลุมเปาหมายจำนวน  10  คน  
เขารวมจำนวน 10 คน 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมายจำนวน 10 คน 
เขารวมจำนวน 10 คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรมโครงการการแขงขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัย  เปนนักศึกษาทุกช้ันป วันที่ 3-7  กุมภาพันธ  2563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   
กลุมเปาหมายจำนวน 46  คน 
เขารวมจำนวน  46  คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  
กลุมเปาหมายจำนวน 47  คน 
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เขารวมจำนวน   47 คน 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 
กลุมเปาหมายจำนวน 17   คน 
เขารวมจำนวน 17    คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน  93   คน 
เขารวมจำนวน  93   คน 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน 31    คน 
เขารวมจำนวน  31   คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน  9   คน 
เขารวมจำนวน   9  คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต   
กลุมเปาหมายจำนวน   23  คน 
เขารวมจำนวน  23   คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม   
กลุมเปาหมายจำนวน 15    คน 
เขารวมจำนวน 15    คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกลุมวิชาวิศวกรรมไฟฟา  
กลุมเปาหมายจำนวน 19    คน 
เขารวมจำนวน 19    คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานความรวมมือการทำงานเปนทีมและภาวะผูนำ ซึ่งเปนการพัฒนาการทำกิจกรรมเปนทีม 
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8. โครงการการใหความรูดานประกันคุณภาพแกนักศึกษา  วันที่ 18 ธันวาคม 2562   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร 
กลุมเปาหมายจำนวน  5 คน 
เขารวมจำนวน   5 คน 
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต   
กลุมเปาหมายจำนวน 10 คน  
เขารวมโครงการ จำนวน 10 คน   
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม   
กลุมเปาหมายจำนวน  10 คน  
เขารวมโครงการ จำนวน 15 คน          
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
กลุมเปาหมายจำนวน  10 คน  
เขารวมโครงการ จำนวน 10  คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  
กลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน  
เขารวมโครงการ จำนวน 5  คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม   
กลุมเปาหมาย จำนวน 5 คน  
เขารวมโครงการ จำนวน 5 คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา   
กลุมเปาหมาย จำนวน  5 คน  
เขารวมโครงการ จำนวน 5 คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 
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9. ช่ือโครงการ/กิจกรรมโครงการศึกษาดูงานทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 15,17,24  มกราคม 2563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  
กลุมเปาหมายจำนวน  21   คน 
เขารวมจำนวน  21   คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน   24  คน 
เขารวมจำนวน  24   คน 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน  12   คน 
เขารวมจำนวน  12   คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน  8   คน 
เขารวมจำนวน  8   คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
กลุมเปาหมายจำนวน  21   คน 
เขารวมจำนวน  21   คน 
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต  
กลุมเปาหมายจำนวน  14   คน 
เขารวมจำนวน   14  คน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง)  
กลุมเปาหมายจำนวน  14   คน 
เขารวมจำนวน  14   คน 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี  
กลุมเปาหมายจำนวน 5    คน 
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เขารวมจำนวน   5  คน 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม ทักษะดานการสื่อสารสนเทศและรูเทาทันสื่อ ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา...................... 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม............................สาขา........................กลุมเปาหมายจำนวน.......คน เขารวมจำนวน......คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา...................... 
*ทักษะที่ไดรับการพัฒนาตองตรงกับคำนิยามทายเลมแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน.......120.......คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน.....
120...... คน (ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ.......100............. ไดแก 
1.ช่ือโครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ “เกษตรสัมพันธตานภัยยาเสพติด”สาขาเกษตรศาสตร เทคโนโลยีภูมิทัศน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร กลุมเปาหมายจำนวน..160.....คน เขารวมจำนวน...160 ...คน คิดเปนรอยละ 100 
รอยละความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 87.80 ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานทักษะชีวิตและการทำงาน 
2. ช่ือโครงการแขงขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย “เจาฟาเกมส” ครั้งที่ 16 สาขาเกษตรศาสตร เทคโนโลยีภูมิทัศน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร กลุมเปาหมายจำนวน....120...คน เขารวมจำนวน...120...คน คิดเปนรอยละ 100 
รอยละความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 86.40 ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานทักษะชีวิตและการทำงาน 
3. ช่ือโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร เทคโนโลยีภูมิทัศน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
กลุมเปาหมายจำนวน...30....คน เขารวมจำนวน....30..คน คิดเปนรอยละ 100 รอยละความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 84.00 
ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานทักษะชีวิตและการทำงาน  
4.ช่ือโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ สาขาเกษตรศาสตร เทคโนโลยีภูมิทัศน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร กลุมเปาหมายจำนวน...45....คน เขารวมจำนวน....45..คน คิดเปนรอยละ 100 
รอยละความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ89.60 ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะการเรียนรู 
5. ช่ือโครงการเตรียมความพรอม หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร กลุมเปาหมาย 3 คน  เขารวมโครงการ 3 คน คิดเปนรอยละ 100 ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนาดานทักษะชีวิตและการทำงาน และทักษะการเรียนรู 
6. ช่ือโครงการเตรียมสหกิจศึกษาสูสถานประกอบการ กลุมเปาหมายจำนวน 32 คน เขารวมโครงการ 30 คน  คิดเปนรอยละ 93.75 ความพึงพอใจตอโครงการเฉลี่ยเทากับ 
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4.20  ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานทักษะชีวิตและการทำงาน  
7.ช่ือโครงการ Microsoft office สาขาวิชาเกษตรศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 30 คน เขารวม 30 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ความ
พึงพอใจของนักศึกษา รอยละ 82.60  
8.ช่ือโครงการอบรมทำ Poster เพื่องานวิจัย สาขาวิชาเกษตรศาสตร นักศึกษาช้ันปที่ 4 จำนวน 20 คน เขารวม20 คน  ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ความพึงพอใจของนักศึกษารอยละ 88.60  
9. ช่ือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการและการฝกประสบการณวิชาชีพ หลักสูตรเกษตรศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน..20.....คน เขารวมจำนวน...20...คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนาดานทักษะชีวิตและการทำงาน 
10. ช่ือโครงการประกวดจัดสวน หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน กลุมเปาหมายจำนวน 3 คน เขารวมจำนวน 3 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาดานทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  
*ทักษะที่ไดรับการพัฒนาตองตรงกับคำนิยามทายเลมแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 136 คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะทีจ่ำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน82 คน 
(ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ 60.30 ไดแก 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม. โครงการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (Dangerous Goods) กรกฎาคม – สิงหาคม 2563กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน. 
20 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ดานทักษะการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต/ ทักษะการเรียนรู และทักษะดานนวัตกรรม 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม. ศึกษาดูงานสนามบินภายในประเทศ 13-14 สงิหาคม 2563 กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน. 20 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ดาน
ทักษะการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม. พัฒนาความรูดานธุรกิจการบิน 24 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563 กลุมเปาหมายจำนวน 47 คน เขารวมจำนวน. 47 คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา ดานทักษะการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต/ทักษะการเรียนรู และทักษะดานนวัตกรรม 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม. เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 26 สิงหาคม 2563 กลุมเปาหมายจำนวน 22 คน เขารวมจำนวน. 22 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ดานทักษะการ
ทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต /ทักษะการเรียนรู และทักษะดานนวัตกรรม 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม. ศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการทักษะวิชาชีพดานการโรงแรมเพื่อเปนผูใหบริการที่เปนเลิศ เดือนกรกฎาคมกลุมเปาหมายจำนวน 35 คน เขารวม
จำนวน. 35 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา ดานทักษะการทำมาหาเลี้ยงชีพและการดำเนินชีวิต /ทักษะการเรียนรู และทักษะดานนวัตกรรม 
มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว จำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน.....195.........คน จำนวนนักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาทักษะที่จำเปนตอการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวน
....195....... คน (ไมนับซ้ำ) คิดเปนรอยละ............100........ ไดแก 
1. โครงการทักษะทางดานภาษาเพื่อเตรียมความพรอมทักษะในศตวรรษที่ 21 สาขา การจัดการทั่วไป,รัฐประศาสนศาสตร,เกษตรศาสตร กลุมเปาหมาย ....44 .... คน เขา
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รวมจำนวน..44....คน ทักษะที่ได... ไดดานความรู  ทักษะทางปญญา แกนักศึกษา และเปนการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอผูอื่น  
เน่ืองจากกิจกรรมโครงการดังกลาว เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงใหนักศึกษาไดฝกการสนทนาภาษาอังกฤษระหวางนักศึกษากับผูสอน และนักศึกษาดวยกันเอง  (ช้ันปที่ 1) 
2. โครงการพัฒนาภาษาเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการทำงาน สาขา การจัดการทั่วไป,รัฐประศาสนศาสตร,เกษตรศาสตร กลุมเปาหมาย ....95 .... คน เขารวมจำนวน..
95....คน ทกัษะที่ได... ไดเสริมสรางทักษะดานความรู  ทักษะทางปญญา   แกนักศึกษา และเปนการพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบตอผูอื่น  
เน่ืองจากกิจกรรมโครงการดังกลาว เปนกิจกรรมที่ปลูกฝงใหนักศึกษาไดฝกการสนทนาภาษาอังกฤษระหวางนักศึกษากับผูสอน และนักศึกษาดวยกันเอง เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมเขาสูการทำงานของนักศึกษา ( ช้ันปที่ 2,3 ในทุกวันเสารของเดือนพฤษภาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน   ) 
4. กิจกรรมการอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเตรียมความพรอมในการทำงาน สาขา การจัดการทั่วไป,รัฐประศาสนศาสตร,เกษตรศาสตร กลุมเปาหมาย ....56 .... 
คน เขารวมจำนวน..56....คน ทักษะที่ได... เสริมทักษะดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนสำหรับนักศึกษา ซึ่งนำมาจากขอเสนอแนะของสถานประกอบการในความ
ตองการที่อยากใหนักศึกษามีทักษะในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน และยังเปนการพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ช้ันปที่ 4) 
 
*ทักษะที่ไดรับการพัฒนาตองตรงกับคำนิยามทายเลมแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย จำนวนโครงการ/กิจกรรมทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น........19.......โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษากลุมเปาหมาย....450..........คน จำนวนนักศึกษา
เขารวม.....335...... คน ไดแก 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา สาขาวิชาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กลุมเปาหมายจำนวน20 คน เขารวมจำนวน 20 คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนา ศึกษาดูงานบริบททางธุรกิจในประเทศ การรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจปจจุบนั แลกเปลี่ยนเรยีนรูบรรยายการเรียนการสอนในธุรกิจ ไดรับความรูและประสบการณใน
การศึกษาดูงานมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1  กลุมเปาหมายจำนวน 50 คน เขารวมจำนวน 47 คน ทักษะที่ไดรับ
การพัฒนาข้ันตอน ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาจิตสำหรับครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมายจำนวน 190 คน เขารวมจำนวน 
190 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนา การพัฒนาจิตของตนเอง 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทำคูมือฝกประสบการณวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู กลุมเปาหมายจำนวน 190 คน เขา
รวมจำนวน 190 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาการฝกประสบการณวิชาชีพครู 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2  กลุมเปาหมายจำนวน 50 คน เขารวมจำนวน 47 คน ทักษะที่ไดรับ
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การพัฒนาข้ันตอน ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการการเขาใชหองปฏิบัติการเฉพาะทางดานสิ่งแวดลอม  กลุมเปาหมายจำนวน 10 คน เขารวมจำนวน 10 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
การใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการ 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานงานโครงการพระราชดำริดานสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาระบบสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา 
กลุมเปาหมายจำนวน 13 คน เขารวมจำนวน 11 คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาข้ันตอน ระเบียบ ประกาศ ระดับบัณฑิตศึกษา 
8. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหัวขอวิจัยทางธุรกิจ (MBA, DBA)  กลุมเปาหมายจำนวน 20 คน เขารวมจำนวน 20 คน ทักษะที่ไดรับการ
พัฒนาประเด็นปญหาที่สำคัญตอการดำเนินการวิจัย ออกแบบวิธีการวิจัยที่ถูกตอง นำเสนอเคาโครงการวิจัยได 
9. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการยกระดับและสงเสรมิการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กลุมเปาหมายจำนวน 30 คน เขารวมจำนวน 30 คน ทักษะที่
ไดรับการพัฒนากลยุทธการพัฒนา หลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการนำหลักสูตรไปใชของสถานศึกษา 
10. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  กลุมเปาหมายจำนวน 15 คน เขารวมจำนวน 10 คน ทักษะ
ที่ไดรับการพัฒนาการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติ สถิติเชิงอางอิง 
11. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  กลุมเปาหมายจำนวน 10 คน เขารวมจำนวน 5 
คน ทักษะที่ไดรับการพัฒนาการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการวิจัย 
12. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการการเรียนรูและศึกษาดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม  กลุมเปาหมายจำนวน 12 คน เขารวมจำนวน 12 คน 
ทักษะที่ไดรับการศึกษาเรียนรูการจัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน นำไปตอยอดความรูงานวิจัยของตนเอง 
13. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการเพิ่มทักษะการจัดการสิ่งแวดลอมสากล สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  กลุมเปาหมายจำนวน 14 คน เขารวมจำนวน 11 คน ทักษะที่ไดรับ
การเรียนรูระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ประสบความสำเร็จในตางประเทศ และนำมาประยุกตใชในประเทศไทย 
14. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการเสริมทักษะการเขียนบทความและสรางสื่อประกอบการนำเสนอทางดานสิ่งแวดลอม สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  กลุมเปาหมายจำนวน 
16 คน เขารวมจำนวน 13 คน ทักษะที่ไดรับทักษะทางวิชาการโดยเพิ่มพูนประสบการณในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
15. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระเบียบข้ันตอนการสำเร็จการศึกษา และการตีพิมพเผยแพรผลงานวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ระดับ
บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  กลุมเปาหมายจำนวน 30 คน เขารวมจำนวน 32 คน ทักษะที่ไดรับระเบียบข้ันตอนการสำเร็จการศึกษา หลักเกณฑการตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา 
16. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการสงเสริมคุณลักษณะดานเอกลักษณและอัตลักษณของบัณฑิตและสัมมนาทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  กลุมเปาหมาย
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จำนวน 30 คน เขารวมจำนวน 30 คน ทักษะที่ไดรับการวิเคราะหผลกระทบของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในระบบ นอกระบบ และอัธยาศัย 
การศึกษาวิเคราะหหลักสูตรระบบหลักสูตรนอกระบบ และหลักสูตรตามอัธยาศัยที่มีความแตกตางกันและวิธีการนำไปใชมีความแตกตางกันอยางไร 
17. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนากระบวนการคิดข้ันสูง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปการศึกษา 
2562 สาขาวิชาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  กลุมเปาหมายจำนวน 190 คน เขารวมจำนวน 188 คน ทักษะที่ไดรับแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
คิดข้ันสูงของตนเอง อธิบายกระบวนการคิดข้ันสูงที่จะสามารถนำมาพัฒนาตนเองได สามารถนำกระบวนการคิดข้ันสูงไปเปนแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนา
ผูเรียนได 
18. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรยีนรูในศตวรรษที่ 21: เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาหลักสตูรประกาศนียบตัร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  สาขาวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  กลุมเปาหมายจำนวน 190 คน เขารวมจำนวน 188 คน ทักษะที่ไดรับ 
ความรู ความสามารถทางดานการใชเทคโนโลยี และสามารถนำความรูที่ไดมาบูรณาการในการจดัการเรียนการสอน ใหเกิดรูปแบบและวิธีการจดัการเรียนรูที่หลากหลาย นำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
19. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษาและจิตอาสาเพื่อพัฒนาผูนำ   
สาขาวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  กลุมเปาหมายจำนวน 190 คน เขารวมจำนวน 188 คน ทักษะที่ไดรับนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การศึกษาไปประยุกตใชได มีแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนำในตนเองมากข้ึน 
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เอกสารแนบ 1.2.3.1 รอยละของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทำงานรวมกับ
ชุมชนตอจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
จำนวนนักศึกษากลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทำงานรวมกับชุมชนตอจำนวนนักศึกษาทั้งหมดจำนวน 7,338 คน 
(ขอมูลนักศึกษาภาคปกติ สารสนเทศปการศึกษา 2562) เขารวมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทำงานรวมกับชุมชนจำนวน 1,772 คน (ไม
นับซ้ำ) คิดเปนรอยละ  23.89 
คณะครุศาสตร  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม...การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูดานจิตอาสาในการเรียนรูรวมกับทองถ่ิน...กับชุมชนช่ือ...วัดสำแล ตำบลบานกระแชง...วัน/เดือน/ป/..16 ตุลาคม
2562 ..จังหวัด...ปทุมธานี....หลักสูตรสาขา...ภาษาไทย....กลุมเปาหมายจำนวน...20...คน..เขารวมจำนวน....20...คน 
2.ช่ือโครงการ/กิจกรรม....คายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรของนักเรียน...กับชุมชนช่ือ..โรงเรียนบานบอนางชิง......วัน/เดือน/ป/.. 8-10..
พฤศจิกายน..2562...จังหวัด...สระแกว....หลักสูตรสาขา..คณิตศาสตร...กลุมเปาหมายจำนวน..60..คน เขารวมจำนวน...60...คน 
3.ช่ือโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทยจติอาสาและครูวิทยเพื่อมวลชน...กับชุมชนช่ือ..โรงเรยีนปณณวิชญ......วัน/เดือน/ป/.. 27..พฤศจิกายน..2562...จังหวัด...พระนครศรีอยุธยา
....หลักสูตรสาขา..ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป...กลุมเปาหมายจำนวน..170..คน เขารวมจำนวน...170...คน 
4.ช่ือโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทยเพื่อพอและพอเพียง ครั้งที่ 5.....กับชุมชนช่ือ...โรงเรียนวัดพะยอม...วัน/เดือน/ป/.. 27..พฤศจิกายน..2562...จังหวัด....พระนครศรีอยุธยา
.....หลักสูตรสาขา...เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป....กลุมเปาหมายจำนวน...57...คน......เขารวมจำนวน.....57....คน 
5.ช่ือโครงการ/กิจกรรม... Christmas Festival....กับชุมชนช่ือ....โรงเรียนวัดพิชิตปตยาราม..วัน/เดือน/ป/..18..ธันวาคม..2562...
จังหวัด...ปทุมธานี...หลักสูตรสาขา...ภาษาอังกฤษ....กลุมเปาหมายจำนวน...48..คน...เขารวมจำนวน...48...คน 
6.ช่ือโครงการ/กิจกรรม...English Camp for English Program Freahmen(EP)...กับชุมชนช่ือ...โรงเรียนวัดเพิ่มทาน (ประยงคุประชานุสรณ)....วัน/เดือน/ป...25 ธ.ค.
2562...ช่ือ....การเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสา และรับผิดชอบตอสังคมในการแบงปนความรูดานภาษาใหกับโรงเรียนเครือขาย 
7.ช่ือโครงการ/กิจกรรม... Volunteer English Camp คายภาษาอังกฤษจิตอาสา (สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ)....กับชุมชนช่ือ....โรงเรียนสังขอํ่าวิทยา..วัน/เดือน/ป/..29..
มกราคม..2563... 
จังหวัด...ปทุมธานี...หลักสูตรสาขา...ภาษาอังกฤษ....กลุมเปาหมายจำนวน...45..คน...เขารวมจำนวน...45...คน 
8.ช่ือโครงการ/กิจกรรม... บริการวิชาการโรงเรียนตชด. ….กับชุมชนช่ือ....โรงเรียนตชด.การบินไทย โรงเรียนตชด.บานน้ำออม และโรงเรียนตชด.บานทุงกบินทร.....วัน/
เดือน/ป/..13-14 สิงหาคม 2563 จังหวัด...สระแกว...กลุมเปาหมายจำนวน...6..คน...เขารวมจำนวน..6..คน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
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1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม..พัฒนาเกษตรกรปลูกกลวยสูกลุมอาชีพของชุมชน บานปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ หมู 3 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี....กับ
ชุมชนช่ือ..บานปลายคลองบางโพธ์ิเหนือ หมู 3 ตำบลบางโพธ์ิเหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี...วัน/เดือน/ป/....วันที่ 3-4, 11, 22, 29 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 6, 13  
ธันวาคม. 2562 และ วันที่ 16 กุมภาพันธ. 2563..จังหวัด..ปทุมธานี..หลักสูตรสาขา...การพัฒนาชุมชน....กลุมเปาหมายจำนวน...28....คน เขารวมจำนวน...27...คน การ
เรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชน คือ การเรียนรูเรื่องการวางแผนพัฒนากลุมอาชีพชุมชนแบบมีสวนรวม   
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม....มัคคุเทศกนอยเพื่อการจัดการทองเที่ยววิถีชุมชนและวัฒนธรรม..กับชุมชนช่ือ..ชุมชนบานงิ้ว   
ตำบลบานงิ้ว อำภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี..วัน/เดือน/ป/...วันที่ 25 มกราคม 2563 และวันที่ 16 กุมภาพันธ. 2563 .. 
จังหวัด...ปทุมธานี....หลักสูตรสาขา...คณะกรรมการบริการวิชาการพันธกิจสัมพันธเพื่อสังคม......กลุมเปาหมายจำนวน...50....คน เขารวมจำนวน...32...คน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...ทัศนศึกษาเรียนรูวิถีชีวิติชุมชนพึ่งตนเอง...กับชุมชนช่ือ...ชุมชนปฐมอโศก 66 หมู 5 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม และชุมชนกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนลานศิลปบางเจาฉา ตำบลบางเจาฉา อำเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอางทอง..วัน/เดือนป/...27 พฤศจิกายน 2562 และ 25 ธันวาคม 2562...จังหวัด.นครปฐม และจังหวัด
อางทอง...หลักสูตรสาขา....การพัฒนาชุมชน....กลุมเปาหมายจำนวน...56....คน เขารวมจำนวน..56....คน 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...การพัฒนานักศึกษาสูการเรียนรูตามวิถีพอเพียง...กับชุมชนช่ือ..ศูนยศึกษาการพัมนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ เขาหินซอน และสวนเกษตรทุง
นาตาล ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว...วัน/เดือนป/...30-31 ธันวาคม 2562...จังหวัด...ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแกว....หลักสูตรสาขา....
สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา....กลุมเปาหมายจำนวน...48....คน เขารวมจำนวน..47....คน 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม...สือ่น้ีเพื่อนอง...กับชุมชนช่ือ..โรงเรียนบางโพธ์ิเหนือ จังหวัดปทุมธานี........วัน/เดือนป/...20 พฤศจิกายน 2562 และ 18 ธันวาคม 2562...จังหวัด...
ปทุมธานี....หลักสูตรสาขา....ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร....กลุมเปาหมายจำนวน...28....คน เขารวมจำนวน..28...คน 
คณะวิทยาการจัดการ  
1.ช่ือรายวิชา VGE 109 อัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ กลุมเปาหมายจำนวน 171 คน เขารวมจำนวน 171 คน  
2.ช่ือกิจกรรมบูรณาการความรูดานการจัดการรวมกับชุมชน กับชุมชนวัดธรรมนาวา ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ 11 สิงหาคม 2563 จังหวัด
ปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป กลุมเปาหมายจำนวน 30 คน เขารวมจำนวน 35 คน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม.... กิจกรรมสรางความรวมมือกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของศึกษาชุมชนและจัดทำฐานขอมูลตำบลและจัดทำแผนปฏิบัติการเพิ่มรายไดยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน.............กับชุมชนช่ือ...ตำบลหนาไม.......วัน/เดือน/ป/....22/1/2563...จังหวัด...ปทุมธานี....หลักสูตรสาขา.....-.......กลุมเปาหมายจำนวน....30...
คน เขารวมจำนวน...13...คน  
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรฟสิกสฯ บริการวิชาการ กับชุมชนช่ือ ลานกิจกรรมคณะวิทย วัน/เดือน/ป/26/12/09 จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรหลักสูตรฟสิกสฯ สาขา 
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กลุมเปาหมายจำนวน 30 .คน เขารวมจำนวน 105 คน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ โครงการสำนึกรักทองถ่ิน กับชุมชนช่ือ พระอินทรราชา และพื้นที่มหาวิทยาลัย วัน/เดือน/ป/27/12/2562 จังหวัด 
ปทุมธานี .หลักสูตรสาขาหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ กลุมเปาหมายจำนวน 120 คน เขารวมจำนวน 96 คน 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม หลักสูตร คณิตศาสตรประยุกต พี่สอนนองทบทวนความรูคณิตศาสตรกอนสอบ O-NET กับชุมชนช่ือ โรงเรียนวัดคุณหญิงสมจีน วัน/เดือน/ป/
26/12/2562 จังหวัด ปทุมธานี .หลักสูตรสาขาหลักสูตร คณิตศาสตรประยุกต กลุมเปาหมายจำนวน 9 คน เขารวมจำนวน 9 คน 
คณะสาธารณสุขศาสตร  
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสรางประสบการณในการเรียนรูงาน และทักษะการทำงานดานสาธารณสุขพื้นฐานรวมกับชุมชน กับชุมชนช่ือ
โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตำบลคลองสี ่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานงิ้ว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคลองสอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลคลองหน่ึง 
โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตำบลเชียงรากใหญ เทศบาลเชียงรากนอย ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชนรมเย็น (เทศบาลคลองหลวง) ศูนยบริการสาธารณสุขเทพธัญญะอุปถัมภ 
ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบึงย่ีโถ เทศบาลคลองเตย คลินิกมิตรไมตรี วัน/เดือน/ป/ 28-29/06/2563 จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร 
กลุมเปาหมายจำนวน 105 คน เขารวมจำนวน 104 คน 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชนตนแบบดานสุขภาพและถอดบทเรียนการพัฒนาสูชุมชน กับชุมชนช่ือตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี วัน/
เดือน/ป/เดือนพฤศจิกายน 2563 – กุมภาพันธ 2563 จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 10 คน เขารวมจำนวน 10 คน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานจิตอาสาพัฒนาและการเรียนรูรวมกับทองถ่ินของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรกับชุมชนวัดบุญบางสิงห ตำบล
สวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วัน/เดือน/ป/ 19/08/2563 จังหวัดปทุมธานี หลักสูตรสาขาอนามัยสิ่งแวดลอม การจัดการสถานพยาบาล และสาธารณสุข
ศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 50  คน เขารวมจำนวน 50 คน   
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรมอาสาสมัครบริการสรางการเรียนรู (โภชนศาสตรสาธารณสุข) กับชุมชนช่ือบานหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี และ
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วัน/เดือน/ป/13/09/2563 จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดปทมุธานี หลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 
30 คน เขารวมจำนวน 18 คน 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมอนุรักษภูมิปญาทองถ่ินการทำกาละแมโบราณ กับชุมชนช่ือตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี วัน/เดือน/ป/ 02/09/2563 จัง
หวัด.ปทุมธานี หลักสูตรสาขาอนามัยสิ่งแวดลอมและสาธารณสุขศาสตร กลุมเปาหมายจำนวน 40 คน เขารวมจำนวน 40 คน 
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและการเรียนรูรวมกัน วันที่ 9 กุมภาพันธ 2563 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาทองถ่ินและการเรียนรูรวมกัน  
กับชุมชนช่ือ ชุมชนไผเขียว 
วัน/เดือน/ป/ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2563 
ตำบลคลองหน่ึง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน....9...คน เขารวมจำนวน...9..คน  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกสและหุนยนต   
กลุมเปาหมายจำนวน....10...คน เขารวมจำนวน...10..คน  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน....27...คน เขารวมจำนวน...27..คน  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
กลุมเปาหมายจำนวน....13...คน เขารวมจำนวน...13..คน  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล  
กลุมเปาหมายจำนวน....15...คน เขารวมจำนวน...15..คน  
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  
กลุมเปาหมายจำนวน....7...คน เขารวมจำนวน...7..คน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
1.ช่ือโครงการการพัฒนานวัตกรรมการผลิตปลารามอญอัดกอนกึ่งสําเร็จรูป ชาวมอญบานศาลาแดงเหนือ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานีการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับ
ชุมชนคือนวัตกรรมการผลิตปลารามอญอัดกอนกึ่งสําเร็จรูป มีจำนวนนักศึกษาที่เขารวม 4 คน 
2. ช่ือโครงการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือขายราชภัฏทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีนักศึกาเขารวมจำนวน 10 คน    
3.ช่ือโครงการการพัฒนาชุมชนตำบลทุงมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแกว พ.ย.62-ส.ค.63 การเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชนคือการทำผักปลอดสารพิษ มีนักศึกษาเขา
รวมโครงการ จำนวน 12 คน 
4. ช่ือโครงการเสริมสรางจิตสำนึกในการพัฒนาพุทธศาสนา มีนักศึกษาเขารวมจำนวน 48 คน 

172



วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติผานการทำงานรวมกับชุมชน.กับชุมชนช่ือเทศบาลตำบลลำลูกกา .วัน/เดือน/ป/.
21/02/63.จังหวัด..ปทุมธานี .หลักสูตรสาขาการจดัการธุรกจิการบิน และสาขาการจัดการธุรกิจบรกิารผูสงูอายุ กลุมเปาหมายจำนวน....13..... คน เขารวมจำนวน....13...คน 
มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว 
1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม...โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาดานพัฒนาการเรียนรูรวมกับทองถ่ิน..กับชุมชนช่ือ.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ....... 22 ก.ค.
2563....จังหวัด....สระแกว....หลักสูตรสาขา..การจัดการทั่วไป,เกษตร,รัฐประศาสนศาสตร... กลุมเปาหมายจำนวน...55....คน เขารวมจำนวน...40...คน 
บัณฑิตวิทยาลัย 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนากาจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะกับชุมชน/โรงเรียนช่ือ.ชุมชนวัดบัวแกวเกสร โรงเรียนวัดบอทอง โรงเรียนวัดบอ
เงิน โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ .วัน/เดือน/ป/....16 กุมภาพันธ 2563..จังหวัด.ปทุมธานี...หลักสูตรสาขา..หลักสูตรและการสอน..กลุมเปาหมายจำนวน... 50....คน เขา
รวมจำนวน... 50...คน 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมการสรางนวัตกรรมจากการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินสูมาตรฐานในเชิงพาณิชย กับชุมชนช่ือ.ช้ีน้ำราย.วัน/เดือน/ป/.21 พ.ค. 63..จังหวัด.
สิงหบุรี.หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา กลุมเปาหมายจำนวน 9 คน เขารวมจำนวน 9 คน 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.การสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ิน .กับชุมชนช่ือ.ชุมชนคลองหา.วัน/เดือน/ป/.22 พ.ค. 63....จังหวัด..
ปทุมธานี. .หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา กลุมเปาหมายจำนวน 9 คน เขารวมจำนวน 9 คน 
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เอกสารแนบ 1.2.4.1 รอยละของหลักสูตรท่ีมีการพัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหม 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 80 หลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหม 32 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 40 แยกตามคณะ ดังน้ี 
ครุศาสตร จำนวน 3 หลักสูตร 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภาษาจีน   จำนวน  4  คน วันดำเนินการ 12  พ.ค. – 21  มิ.ย. 2563   ผลการดำเนินการ แผนธุรกิจการผลิตพวงกุญแจรักสะอาด เพื่อแกปญหาเรื่องการ
ลืมหยิบเจลลางมือใสและออกจากกระเปาได  
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาคณิตศาสตร  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  จำนวน  3  คน วันดำเนินการ 12 พ.ค. – 21  มิ.ย. 2563   ผลการดำเนินการแผนธุรกิจผลิตภัณฑสินคาจากปูนา  เพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดผูนิยมการบริโภคปูนา    ซ่ึงไดรับรางวัล รองชนะเลิศโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี 
3. ช่ือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   จำนวน  3  คน วันดำเนินการ. 12  พ.ค. – 21 มิ.ย. 2563   ผลการดำเนินการ แผนธุรกิจรานอาหารชานเฮือน
แมทองวร  เพื่อเปนการวางแผนในการดำเนินธุรกิจไดอยางราบรื่น   เพื่อเผยแพรอาหารพื้นบานใหเปนที่รูจักมากขึ้น  เพื่อเปนการสรางความม่ันคง แข็งแกรงของธุรกิจ  เพื่อเปนการคนหาชองทาง
และกลุมลูกคาเพิ่ม และพัฒนาธุรกิจไดอยางเปนระบบและรวดเร็ว  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 3 หลักสูตร  
1. หลักสูตรคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมศาสตร จำนวน 2 คน วันที่ 12 พ.ค. – 21  มิ.ย. 2563   ผลการดำเนินการเขารวมโครงการกับศูนยบมเพาะ UBI 
2. หลักสูตร.เทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 2 คน วันที่ 12 พ.ค. – 21  มิ.ย. 2563   ผลการดำเนินการเขารวมโครงการกับศูนยบมเพาะ UBI 
3. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 2 คน วันที่ 12 พ.ค. – 21  มิ.ย. 2563   ผลการดำเนินการเขารวมโครงการกับศูนยบมเพาะ UBI 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จำนวน 11 หลักสูตร  
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขา..ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการส่ือสาร จำนวน 2 คน การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามี
ความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา..การพัฒนาชุมชน. .จำนวน 6 คน  
2.1 การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) จำนวน 5 คน 
2.2 การอบรมออนไลนโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 12 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563 จำนวน 1 คน 
3. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา..ภาษาอังกฤษ จำนวน 64 คน  
3.1 การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) จำนวน 5 คน 
3.2 การอบรมออนไลนโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 12 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563 จำนวน 59 คน 
4. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา..ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนานาชาติ...จำนวน....5...คน การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..
นักศึกษามีความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) 
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5. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา..สารสนเทศศาสตร จำนวน 3 คน  
5.1 การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) จำนวน 2 คน 
5.2 การอบรมออนไลนโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 12 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563 จำนวน 1 คน 
6. หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา..รัฐประศาสนศาสตร จำนวน 5 คน การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู 
ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) 
7. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา..สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา จำนวน 13 คน 
7.1 การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) จำนวน 5 คน 
7.2 การอบรมออนไลนโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 12 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563 จำนวน 8 คน 
8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา จำนวน 36 คน  
8.1 การบมเพาะผูประกอบการรุนใหม (Start up) วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) จำนวน 33 คน 
8.2 การอบรมออนไลนโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 12 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563 จำนวน 3 คน 
9. หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป จำนวน 23 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรู ความเขาเกิดทักษะเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปนผูประกอบการรุนใหม (Start up) 
10. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร จำนวน 2 คน การอบรมออนไลนโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 12 พฤษภาคม 
– 21 มิถุนายน 2563 
11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปะการแสดง จำนวน 1 คน การอบรมออนไลนโครงการบมเพาะใหบัณฑิตมีทักษะเปนผูประกอบการรุนใหม (startup) เปนรายวิชาเลือกเสรี วันที่ 12 
พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2563 
เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 3 หลักสูตร 
โครงการการประกวดผูประกอบการรุนใหม วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผลการดำเนินการ มีจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร โครงการการประกวดผูประกอบการรุนใหม วันที่ 19 สิงหาคม 2563 และการเปนผูประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร ( การแปรรูป) จำนวน 5 
คน วันดำเนินการ 24 ม.ค.2563 ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรูและทักษะ การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร (สระแกว) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร โครงการการประกวดผูประกอบการรุนใหม วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน โครงการการประกวดผูประกอบการรุนใหม วันที่ 19 สิงหาคม 2563 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหมจำนวน 2 หลักสูตร 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จำนวน  1  คน วันที่ 12 พ.ค. – 21  มิ.ย. 2563        ผลการดำเนินการเขารวมโครงการกับศูนยบมเพาะ UBI 
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2. ช่ือหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน  7  คน วันที่ 12 พ.ค. – 21  มิ.ย. 2563   ผลการดำเนินการเขารวมโครงการกับศูนยบมเพาะ UBI
วิทยาการจัดการ มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหมจำนวน 4 หลักสูตร 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม จำนวน 30 คน วันดำเนินการ 4 - 5 มีนาคม 2563
2. หลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว จำนวน 20 คน วันดำเนินการ 25 และ 29 สิงหาคม 2563
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 3 คน วันดำเนินการ 12 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563
4. หลักสูตร ออกรานจำหนายสินคาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสรางยอดขาย สาขา...การจัดการทั่วไป  จำนวน....12...คน วันที่ 22  ก.พ. 2563  ผลการดำเนินการ..นักศึกษามีความรูและทักษะ
เทคนิคการออกรานจำหนายสินคา เพื่อสรางยอดขาย (สระแกว) 
สาธารณสุขศาสตร มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหมจำนวน 3 หลักสูตร 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร และการจัดการสถานพยาบาล จำนวน 20 คน วันดำเนินการ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองสสร.504 อาคาร
สงเสริมการเรียนรู ผลการดำเนินการ คณะสาธารณสุขศาสตร ไดเชิญนายธีรเศรษฐ ศรีประภัสสร หัวหนางานบมเพาะธุรกิจและผูประกอบการใหม มาบรรยายในหัวขอ start up คืออะไร ตางกับ 
SME อยางไร รวมถึงวิธีการทำ start up การทำ Business Model Canvas โดยมีอาจารยเขารวมจำนวน 12 คน บุคลากรเขารวม 7 คน นักศึกษาเขารวมจำนวน 20 คน 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร จำนวน 6 คน วันดำเนินการ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ผานทางส่ือออนไลน ไดแก Google meet และ Google
classroom ผลการดำเนินการนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตรจำนวน 6 คน และอาจารยที่ปรึกษา STARTUP จำนวน 3 คนเขารวมกิจกรรมบมเพาะผูประกอบการรุนใหมของมหาวิทยาลัย โดย
การจัดอบรมออนไลน 
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร กิจกรรมบมเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพใหกับผูประกอบการใหม สาขาสุขภาพและความงาม และสาขาสาธารณสุขศาสตร 
จำนวน 10 คน วันดำเนินการ 22 กรกฎาคม 2563 ผลการดำเนินการ มีนักศึกษาเขารวมทั้งหมด 10 คน ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑแอลกอฮอลเจล ซ่ึงเกิดจากการออกแบบสี
และกิลนของนักศกึษาเอง นักศึกษาสามารถคำนวณตนทุนไดและกำหนดราคาขายไดดวยตนเอง 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีหลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผูประกอบการรุนใหมจำนวน 3 หลักสูตร  
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน จำนวน 1 คน บมเพาะผูประกอบการรุนใหมของมหาวิทยาลัย
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบริการและการโรงแรม จำนวน 1 คน บมเพาะผูประกอบการรุนใหมของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการผูสูงอายุ จำนวน 1 คน บมเพาะผูประกอบการรุนใหมของมหาวิทยาลัย
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เอกสารแนบ 1.4.1.1 จำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศท่ีมีการดำเนินกิจกรรมรวมกัน 
มหาวิทยาลัย มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกจิกรรมรวมกันจำนวน 87 เครือขาย ไดแก 
คณะครุศาสตร มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน 35 เครือขาย ไดแก 
1. กิจกรรมปฐมนิเทศผูบริหารสถานศึกษา และครูพี่เล้ียงในสถานศึกษา สำหรับการฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ.กับ 
1. โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ 2. โรงเรียนจารุศรบำรุง 3. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห 4. โรงเรียนชุมชนบึงบา 5. โรงเรียนชุมชนประชาธิปตยวิทยาคาร 6. โรงเรียนเชียงรากนอย  7. 
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) 9. โรงเรียนธัญบุรี 10. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 11. โรงเรียนบางชวด
อนุสรณ 12. โรงเรียนบริบูรณศิลปรังสิต 13. โรงเรียนบานวังทองวัฒนา 14. โรงเรียนบุญคุมราษฎรบำรุง 15. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร 16. โรงเรียนวัดเปรมประชากร 17. 
โรงเรียนวัดปาง้ิว 18. โรงเรียนปราสาททองวิทยา 19. โรงเรียนพระอินทรศึกษา 20. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี 21. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) 22. โรงเรียนลำ
สนุน 23. โรงเรียนวัดเขียนเขต 24. โรงเรียนวัดธรรมนาวา 25. โรงเรียนวัดนาวง 26. โรงเรียนวัดศรีสโมสร 27. โรงเรียนวัดแสงสรรค 28. โรงเรียนวัดหงสปทุมาวาส 29. โรงเรียนสามโคก 
30. โรงเรียนสายไหม (ทัสนารมยอนุสรณ) 31. โรงเรียนสุลักขณะ 32. โรงเรียนหอวังปทุมธานี 33. โรงเรียนอนุบาลบานวังทอง 34. โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย 35. โรงเรียนอนุบาลฤทธิ
ยะวรรณาลัย  ณ หองประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ช้ัน 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร ..วันเดือนป 11  ธันวาคม  2562  
 
 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน 10 เครือขายไดแก 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน...การจัดการศึกษาเรียนรูใหกับประชาชน....ระหวาง..โรงเรียน พลเมืองสถาบันพระปกเกลา กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร.. สถานที่...คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร....วันเดือนป...24 มกราคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2563......... 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน.... โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังใหชุมชนทองถิ่นสามารถดำรงอยูไดอยางยั่งยืน ระยะที่ 2 โรงเรียนวัดเทียน
ถวาย ต.บานใหม อ.เมือง จ.ปทุมธานี ระหวาง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กับ เทศบาลตำบาลบานใหม วัดเทียนถวาย 
โรงเรียนวัดเทียนถวาย และบริษัทอักษรเอ็ดดูเคช่ัน จำกัด (มหาชน) สถานที่ โรงเรียนวัดเทียนถวาย ต.บานใหม อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันเดือนป พฤษภาคม – กันยายน 2563 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ สถานที่ ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กับ           คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ สถานที่ ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กับ        คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ สถานที่ ลานวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน  มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ สถานที่ ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
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5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย  ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ สถานที่ ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
6. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย  ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
สถานที่ ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
7. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย  ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ สถานที่ ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
8. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน  มหกรรมวัฒนธรรมทองถิ่นรวมสมัย  ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย กับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ สถานที่ ลานวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
วันเดือนป  29 พฤศจิกายน 2562 
คณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน 4 เครือขาย ไดแก 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน การจัดการศึกษารวมกันตลอดหลักสูตร ระหวางคณะวิทยาการจัดการกับบริษัท หางเซ็นทรัล ดีพาทเมนทสโตร จำกัด โดยวันที่ 2 ตุลาคม 2562
ทีมงาน Human Resoures จาก Central Group ไดอนุเคราะหใหนักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย เขาศึกษาดูงานดาน HR  ณ สำนักงานเซ็นทรัล สีลม และวันที่ 13 มกราคม 2563 มี
การติดตามผลโครงการความรวมมือทางการศึกษารูปแบบ wil และ สหกิจ กับบริษัทกลุมเซ็นทรัล จำกัด ณ สำนักงานเซนทรัล สีลม 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน การจัดการศึกษารวมกันตลอดหลักสูตร ระหวางคณะวิทยาการจัดการกับบริษัทโฮม
โปรดักส เซ็นเตอร จำกัด (มหาชน) โดยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารยเขาเจรจาการสงนักศึกษาฝกสหกิจและนำนักศึกษาสาขาโลจิสติกสและซัพพลายเชน เขาสัมภาษณการฝกสหกิจ 
ณ ศูนยกระจายสินคา โฮมโปร วังนอย 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน การจัดการศึกษารวมกันตลอดหลักสูตร ระหวางคณะวิทยาการจัดการกับบริษัท เอส.บ.ี เฟอรนิเจอร เฮาส จำกัด โดยวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563
อาจารยและนักศึกษาไดเขารวมศึกษาดูงานรับฟงคำบรรยายดานธุรกิจคาปลีก ณ บริษัท SB  เฟอรนิเจอร จำกัด ณ สำนักงานใหญ โชวรูม Design Square เดอะคริสตัล เอสบี ราขพฤกษ จังหวัด
นนทบรุี   
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน การจัดการศึกษารวมกันตลอดหลักสูตรระหวาง คณะวิทยาการจัดการกับบริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จำกัด โดยวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัท ซีพีเอฟ
เทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรมเสนอโครงงานกอนสำเร็จการศึกษาแกผูบริหารของบริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด -  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน 1 เครือขาย ไดแก 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน กิจกรรมเขารวมประชุมเครือขายสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย  ระหวางเครือขายสภาคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงประเทศไทย กับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วันเดือนป 10 – 13 
ธันวาคม 2563 
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2.ชือโครงการ/กจิกรรมทีดำเนนิการรวมกนั โครงการเครอืขายความรวมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ระหวางเครือขายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
สวทช. สถานที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. วนัเดือนป 24 ก.ค.2563 
3.ชือโครงการ/กจิกรรมทีดำเนนิการรวมกนั Green University ระหวางเครือขาย กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม สถานท่ี โรงเรยีนวดัดาวเรือง วันเดือนป 27 ส.ค.2563 
4.ชือโครงการ/กจิกรรมทีดำเนนิการรวมกนั กิจกรรมประชุมเครือขายความรวมมือทางฟสิกส ระหวางเครือขาย สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติและสมาคมฟสิกสไทย สถานที่ อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโลยี มรภ.เทพสตรี วันเดือนป 21มี.ค..2563 
5.ชือโครงการ/กจิกรรมทีดำเนนิการรวมกนั ระหวางเครอืขายคณะวิทย 9 มหาวิทยาลัย สถานท่ี มรภ.จันทรเกษม กรุงเทพมหานคร วันเดือนป 16-17}31 ม.ค. 1ก.พ.2563 
6.ชือโครงการ/กิจกรรมทีดำเนนิการรวมกนั กิจกรรมบันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวางเครอืขาย บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด สถานท่ี มรภ.วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วันเดือน 
ป 18 ก.พ.2563 

คณะสาธารณสุขศาสตร มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน 4 เครือขาย ไดแก 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข จังหวัดปทุมธานี (วัดบุญบางสิงห) ระหวาง คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับ โรงเรียนหอวังปทุมธานี อบต.สวนพริกไทย บริษัทแอดวานซีดส สนง.สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กำนันตำบลสวนพริกไทย สถานที่วัดบุญบางสิงห วันเดือนป 28 
มกราคม 2563 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกันวิทยากร มหาวิทยาลัยผูสูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา ระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยผูสูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา สถานที่เทศบาลตำบลลำลูกกา วันเดือนป 27 กุมภาพันธ 2563 และ 5 มีนาคม 2563 
3. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกันการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยปทุมธานี ระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับมหาวิทยาลัยปทุมธานี สถานที่ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี  วันเดือนป 16 กุมภาพันธ 2563 
4. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกันการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการบริหารจัดการสถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับบริษัท พระราม 2 เมดิคอล กรุป จำกัด (PMG) สถานที่ สหวิทยาการมะลิ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร   วัน
เดือนป 17 ธันวาคม 2562 
5. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกันการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม.) จังหวัดสระแกว ระหวางคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว สถานที่หมูบานคลองอาราง ตำบลบานแกง อำเภอเมืองสระแกว และสำนักงานสาธารณสุขอำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว  วันเดือนป 29 – 31 กรกฎาคม 2563 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน  2  เครือขาย 
ไดแก 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการรวมกัน โครงการสงเสริมงานวิจัยดานฟารมอัจฉริยะ
ระหวาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
สถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ วันเดือนป  10 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2563 
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2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการรวมกัน โครงการสงเสริมงานวิจัยดานฟารมอัจฉริยะ
ระหวาง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 
สถานที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯวันเดือนป  10 กุมภาพันธ – 6 มีนาคม 2563 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน 2 เครือขายไดแก 
1. การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดานการเกษตร เครือขายเกษตรราชภัฏท่ัวประเทศ คร้ังท่ี 6 สถานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันเดือนป 19-20 กุมภาพันธ 2563
2. โครงการพัฒนาทองถิ่นเพื่อแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จ.สระแกว ระหวาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร กับ ชุมชนบานแกงสะเดา .ต.ทุงมหาเมฆ อ.วังน้ำ
เย็น จ.สระแกว ในระหวางเดือน  พย. 62 - ส.ค. 63 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ – 
มรภ.วไลยอลงกรณ สระแกว มีจำนวนเครือขายความรวมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรวมกันจำนวน 19 เครือขายไดแก 
1. ช่ือโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น ต.คลองไกเถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแกว ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับองคการบริการสวนตำบลคลองไกเถื่อน/เกษตร
อำเภอ/พัฒนาชุมชน/ทองถิ่นอำเภอ 
2. ช่ือโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกว ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับองคการบริการสวนตำบลทัพราช /รพ.สต.
3. ช่ือโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น ต.โนนหมากมุน อ.โคกสูง จ.สระแกว ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับองคการบริการสวนตำบลโคกสูง /เกษตรอำเภอ/พัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่นอำเภอ 
4.ช่ือโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแกว ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับองคการบริการสวนตำบลทัพเสด็จ /เกษตรอำเภอ/พัฒนา
ชุมชน 
5.ช่ือโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนทองถิ่น ต.วังใหม อ.วังสมบูรณ จ.สระแกว ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับองคการบริการสวนตำบลวังใหม /เกษตรอำเภอ/พัฒนา
ชุมชน/ทองถิ่นอำเภอ 
6.ช่ือโครงการศาสตรพระราชา ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ กับศูนยการเรียนรูดานการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก 
เปรมตินสูลานนท/ประมงจังหวัด 
7. กิจกรรมที่ดำเนินการรวมกัน การจัดการเรียนการสอนรวมกัน ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ.กับ วิทยาลัยชุมชนสระแกว สถานที่ หองประชุมราชพฤกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณฯ สระแกว วันเดือนป 22 มีนาคม 2562 
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เอกสารแนบ 2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยตอป 
จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 11,538,680 บาท (นับตามปงบประมาณ) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 4,455,980 บาท 
1. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยการเพิ่มการบริการมูลคาสูงของจังหวัดสระแกว งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship program) ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 914,880 บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวแบบฟารมสเตยตามศาสตรพระราชาของจังหวัดสระแกว งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship 
program) ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 700,425 บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship 
program) ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 689,425 บาท 
4. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนากลยุทธการตลาดของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแกว งบประมาณจาก ทนุอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship program) ประจำปงบประมาณ 
2563 จำนวน 700,425 บาท 
5. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมของชุมชนเมืองยอยที่ 12 บานคลองจานจังหวัดสระแกว งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ
แผนงานปกติ (Non-Flagship program) ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 476,520 บาท 
6. ช่ือโครงการวิจัย การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน จังหวัดสระแกว งบประมาณจาก ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนงานปกติ (Non-Flagship program) 
ประจำปงบประมาณ 2563 จำนวน 665,225 บาท 
7. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตรบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือขายกลุมศรีอยุธยา งบประมาณจาก ทุน วช. ทุนวิจัย:ทุนพัฒนาเชิงพื้นที่โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปงบประมาณ 2562  จำนวน 263,680 บาท 
8. ช่ือโครงการวิจัย การศึกษาตำรับยาสมุนไพรของหมอพื้นบานในตำบลบอเงิน อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจาก ทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ประจำปงบประมาณ 2563  จำนวน 45,480 บาท  
คณะวิทยาการจัดการ 2,835,200 บาท 
1. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 975,000 บาท (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิญญาพัชญ นาคภบิาล --วิทยาการจัดการ) 
2. ช่ือโครงการวิจัย การจัดการความรูของชุมชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 875,000 บาท (ผูชวยศาสตราจารยชวาลา ละวาทิน --วิทยาการจัดการ) 
3. ช่ือโครงการวิจัย นวัตกรรมเพื่อการจัดการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีสวนรวม งบประมาณ 193,000 บาท (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิญญาพัชญ นาคภิบาล --วิทยาการจัดการ) 
4. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบเกษตรอินทรีย งบประมาณ 692,800 บาท (ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด --วิทยาการจัดการ) 
5. ช่ือโครงการวิจัย รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของการรวมสรางคุณคา ภาพลักษณ ความพึงพอใจที่สงผลตอความภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ งบประมาณจากกองทุนวิจัย จำนวน 
99,400 บาท (รองศาสตราจารย ดร.ฉันธะ จันทะเสนา--คณะวิทยาการจัดการ)  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 448,000 บาท 
1. ช่ือโครงการวิจัย คุณลักษณะของสารหอมระเหยจากเปลือกและน้ำสมซาอินทรีย งบประมาณ 248,000 บาท (ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา อัจฉริยะโพธา --วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
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2. อาจารย ดร.บุษยา จูงาม อาจารยวัชราภรณ วงศสกุลกาญจน และอาจารยพชรกมล กล่ันบุศย ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ตนแบบการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุ ตำบลหนาไม อำเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,074,000 บาท 
1. ช่ือโครงการวิจัย ศึกษาชีวิตและอัตลักษณชุมชน งบประมาณ 322,000 บาท (อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ --คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
2. ช่ือโครงการวิจัย  เรื่อง กรอบการติดตาม หนุนเสริมการดำเนินงาน สังเคราะหและถอดบทเรียนการแนะแนวและประชาสัมพันธทุนการศึกษา วิธีการคนหา คัดกรองความยากจนและคัดเลือก
นักเรียนทุน สำหรับสถานศึกษาสายอาชีพทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ป 2563 งบประมาณจาก   กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)   จำนวน    1,500,000  บาท  (อาจารย ดร.
กฤตยชญ  คำม่ิง สัดสวนรอยละ 50 = 750,000 บาท) 
3. ช่ือโครงการวิจัย  เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการดำเนินงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ป 2563  งบประมาณจาก   กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)   จำนวน
410,000  บาท  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณศักดิ์             ตติยะลาภะ สัดสวนรอยละ 100) 
4. ช่ือโครงการวิจัย รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่สงผลตอความพรอมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลางตอการเขาสูเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)
งบประมาณจากกองทุนวิจัย จำนวน  300,000  บาท (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร--คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 
5. ช่ือโครงการวิจัย การพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว  จำนวน  292,000  บาท งบประมาณจาก
กองทุนวิจัย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ--คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)  
คณะครุศาสตร 685,000 บาท 
1.ช่ือโครงการวิจัย  โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการกระบวนการคุณภาพในการพัฒนารายวิชาออนไลนแบบเปดเพื่อมวลชนในระดับเครือขายอุดมศึกษาไทย งบประมาณ 485,000 บาท (ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ --ครุศาสตร) 
2. อาจารยนพพล จันทรกระจางแจง อาจารยยุภาพร นอกเมือง อาจารยอรรคภณ วชิรวัชร และอาจารย Cai Shuying ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการความรูภาษาจีน
สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี งบประมาณ 200,000 บาท 
เงินสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 1,040,500 บาท 
1. ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการสำรวจความพึงพอใจของผูใชบริการองคการปกครองสวนทองถิ่น จำนวน 49 โครงการ
งบประมาณรวม  งบประมาณรวม 1,040,500 บาท 
ท่ี อบต./ทต.ทม. ช่ือหนวยงาน อำเภอ จังหวัด งบประมาณ 

1 อบต. บางเตย สามโคก ปทุมธานี 19,500 

2 อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี 19,500 

3 ทม. วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแกว 29,000 
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ท่ี อบต./ทต.ทม. ช่ือหนวยงาน อำเภอ จังหวัด งบประมาณ 

4 ทม. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว 27,000 

5 อบต. บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 19,500 

6 อบต. บางโพธ์ิเหนือ สามโคก ปทุมธานี 19,500 

7 ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19,500 

8 ทม. ลำสามแกว ลำลูกกา ปทุมธานี 19,500 

9 อบต. เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี 19,500 

10 อบต. พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 21,500 

11 อบต. บึงชำออ หนองเสือ ปทุมธานี 19,500 

12 อบต. บึงคำพรอย ลำลูกกา ปทุมธานี 19,500 

13 อบต. คลองหา คลองหลวง ปทุมธานี 19,500 

14 อบต. บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 19,500 

15 ทม. คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี 19,500 

16 อบต. บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 19,500 

17 อบต. พะยอม วังนอย อยุธยา 19,500 

18 อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี 19,500 

19 ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 19,500 

20 ทม. ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 19,500 
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ท่ี อบต./ทต.ทม. ช่ือหนวยงาน อำเภอ จังหวัด งบประมาณ 
21 อบต. ลาดตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25,000 

22 อบต. บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19,500 

23 อบต. คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแกว 27,000 

24 อบต. นพรัตน หนองเสือ ปทุมธานี 19,500 

25 อบต. คลองส่ี คลองหลวง ปทุมธานี 19,500 

26 ทต. คลองพระอุดม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 19,500 

27 อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 19,500 

28 อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 19,500 

29 ทต. เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ สระแกว 27,000 

30 ทต. บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19,500 

31 อบต. สําพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25,000 

32 ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 19,500 

33 ทต. บานกลด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 19,500 

34 อบต. บอทอง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25,000 

35 อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 25,000 

36 อบต. คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 19,500 

37 ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 19,500 
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ท่ี อบต./ทต.ทม. ช่ือหนวยงาน อำเภอ จังหวัด งบประมาณ 

38 ทต. บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19,500 

39 ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี 19,500 

40 ทต. พระอินทราชา บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 19,500 

41 ทต. บางเตย สามโคก ปทุมธานี 19,500 

42 ทต. บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 31,500 

43 อบต. บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี 23,500 

44 ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 19,500 

45 ทม. หนองก่ี กบิินทรบุรี ปราจีนบุรี 27,000 

46 ทต. ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 19,500 

47 อบต. บอเงิน ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 19,500 

48 อบต. บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 19,500 

49 อบต. ทุงโพธ์ิ นาดี ปราจีนบุรี 25,000 

รวม 1,040,500     
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เอกสารแนบ 2.2.1.1 รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีสรางองคความรูใหมท่ีตอบโจทยระดับ
ทองถ่ินหรือสรางสรรคหรือแกไขปญหาชุมชนทองถ่ิน
จำนวนอาจารยทั้งหมด จำนวน 534 คน (อางอิง สารสนเทศ ประจำป 2562) มีอาจารยไดรับการสงเสริม การผลิต ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สรางองคความรูใหมที่ตอบโจทยระดับทองถิ่นหรือ
สรางสรรคหรือแกไขปญหาชุมชนทองถิ่น (นับตามปงบประมาณ) จำนวน111 คน คิดเปนรอยละ 20.78 จำแนกตามประภทและหนวยงานดังน้ี 

ประเภทงานวิจัย  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. ผลงานการพัฒนารูปแบบการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ-
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ทำผลงาน2563 
2.. ผลงานศึกษาชีวิตและอัตลักษณชุมชน ช่ือผูจัดทำ อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ทำผลงาน 2563 
คณะวิทยาการจัดการ 
1. ผลงานการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่ือผูจัดทำ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิญญาพัชญ นาคภบิาล –วิทยาการจัดการ ปที่ทำผลงาน 2563
2. ผลงานการจัดการความรูของชุมชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่ือผูจัดทำ ผูชวยศาสตราจารยชวาลา ละวาทิน -วิทยาการจัดการ ปที่ทำผลงาน2563
3. ผลงานนวัตกรรมเพื่อการจัดการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีสวนรวม ช่ือผูจัดทำ ศาสตราจารย ดร.ภิญญาพัชญ นาคภบิาล -วิทยาการจัดการ ปที่ทำผลงาน 2563
4. ผลงานการพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบเกษตรอินทรีย ช่ือผูจัดทำ ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด -วิทยาการจัดการ ปที่ทำผลงาน 2563
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1. ผลงานคุณลักษณะของสารหอมระเหยจากเปลือกและน้ำสมซาอินทรีย ช่ือผูจัดทำ ผูชวยศาสตราจารยวัฒนา อัจฉริยะโพธา –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ทำผลงาน 2563
2. ผลงานครีมเจลขม้ินชันและมะขามปอม  ช่ือผูจัดทำ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข –วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีปที่ทำผลงาน 2563
3.ผลงานสครับผิวมะขาม ช่ือผูจัดทำ รศ.ดร.ศศมล ผาสุข –วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีปที่ทำผลงาน 2563 
4.ผลงานผลิตภัณฑน้ำพริกแกงปรุงรส และน้ำพริกปลาปน ผศ.เบญจางค อัจฉริยะโพธา –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ทำผลงาน 2563 
5.ผลงานผลิตภัณฑผักปลอดภัย อาจารย ดร.บุษยา จูงาม –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ทำผลงาน 2563 
6.ผลงานยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนทองถิ่น พื้นที่ตำบลหนาไม อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี อาจารย ดร.บุษยา จูงาม –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ทำผลงาน 2563 
7.ผลงานยกระดับพัฒนาคุณภาพชุมชนทองถิ่น พื้นที่ตำบลคูขวาง อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี ผศ.เบญจางค อัจฉริยะโพธา –วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ทำผลงาน 2563 
8.ผลงานโรงเรียนตนแบบ “โรงเรียนพอเพียง”  โรงเรียนบานหนองบัวสันติสุข ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแกว ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ทำผลงาน 2563 
วิทยาลัยนวัตกรรม 
1. ผลงานการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยการเพิ่มการบริการมูลคาสูงของจังหวัดสระแก ช่ือผูจัดทำ อ.ดร.อมรรักษ  สวนชูผล ปที่ทำผลงาน
2563 
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1. ผลงานแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวแบบฟารมสเตยตามศาสตรพระราชาของจังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ อ.พัชราภรณ จันทรฆาฏ ปที่ทำผลงาน 2563
3. ผลงานการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำอ.สินิทรา สุขสวัสดิ์ ปที่ทำผลงาน 2563
4. ผลงานการพัฒนากลยุทธการตลาดของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ อ.ดร.ภัทรพล ชุมมี ปที่ทำผลงาน 2563
5. ผลงานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมของชุมชนเมืองยอยที่ 12 บานคลองจานจังหวัดสระแกวช่ือผูจัดทำ อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา .ปที่ทำผลงาน 2563
6. ผลงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน จังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ อ.ดร.นภาพร สิงหนวล ปที่ทำผลงาน 2563
7. ผลงานการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน จังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ อ.ดร.พรนภา เตียสุธิกุล ปที่ทำผลงาน 2563
8. ผลงานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมของชุมชนเมืองยอยที่ 12 บานคลองจานจังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ ผศ.ดร.สุวารีย ศรีปูณะ ปที่ทำผลงาน 2563
9. ผลงานการพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวมของชุมชนเมืองยอยที่ 12 บานคลองจานจังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ อ.ดร.ประภาพร ชุลีลัง ปที่ทำผลงาน 2563
10. ผลงานการพัฒนากลยุทธการตลาดของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ อ.ดร.ปรีชา คำมาดี ปที่ทำผลงาน 2563
11. ผลงานการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตรบนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือขายกลุมศรีอยุธยา....ช่ือผูจัดทำ อ.พัชราภรณ จันทรฆาฏ ปที่ทำผลงาน 2563
12. ผลงานการศึกษาตำรับยาสมุนไพรของหมอพื้นบานในตำบลบอเงิน อำเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
ช่ือผูจัดทำ อาจารย ดร.สุนทรี จีนธรรม - วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปที่ทำผลงาน 2563 
คณะสาธารณสุขศาสตร 
1. ผลงานความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะการรูคิดบกพรองของผูสูงอายุในอำเภอชนบท จ.ขอนแกน ผูจัดทำ ปณณทัต ตันธนปญญากร, เจียระไน ปฐมโรจนสกุล, นิโรบล มาอุน ปที่ทำ
ผลงาน เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 
2. ผลงานผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี  ช่ือผูจัดทำ จันทรรัตน จาริกสกุลชัย, รัตนาภรณ อาษา ปที่ทำ
ผลงาน เดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 
4. ผลงานปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลหนองสาหราย อำเภอดอนเจดีย จังหวัดสุพรรบุรี  ช่ือผูจัดทำ ธธิธา เวียงปฏ,ิ อภิชัย  คุณีพงษ ปที่ทำ
ผลงาน เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 
5. ผลงานประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนวัดมงคลรัตน จังหวัดปทุมธานี ช่ือผูจัดทำ ปณณทัต ตันธนปญญากร, เจียระไน ปฐมโรจนสกุล,  อภิ
เชษฐ จำเนียรสุข, จันทรรัตน จาริกสกุลชัย ปที่ทำผลงาน เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 
6. ผลงานการสรางเสริมชุมชนสุขภาพดีดวยหลัก 3อ.2ส. ตำบลวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว ช่ือผูจัดทำ นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และ อภิชัย คุณีพงษ  ปที่ทำผลงาน เดือนกันยายน-ธันวานคม
7. ผลงานผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ช่ือผูจัดทำ อภิชัย คุณีพงษ และศศิธร
ตันติเอกรัตน ปที่ทำผลงาน กันยายน-ธันวานคม 2562 
8. ผลงาน Knowledge and satisfaction about the use of health care services under the social security scheme among employees in a company, Pathum Thani
Province ช่ือผูจัดทำ Nadchar Yanti, Thassaporn Chusak, Apichai Khuneepong ปที่ทำผลงาน 16th February 2020 
9. ผลงานFast Food Consumption Behaviors Among Undergraduate Students In Pathum Thani Province ช่ือผูจัดทำ Juntarat Jaricksakulchai, Rattanaporn Arsa, Rattapol
Sillaparassamee ปที่ทำผลงาน 16th February 2020 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
โครงการสงเสริมงานวิจัยดานฟารมอัจฉริยะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ ในพระบรมราชูปภัมภ 
1. ผลงานงานวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการเจริญเติบโตของพืชในฟารมอัจฉริยะดวยความยาวคล่ืนแสง

ช่ือผูจัดทำ อาจารยภุมรินทร ทวิชศรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  ปที่ทำผลงาน 2563 
2. ผลงานงานวิจัยเรื่อง การศึกษาการลดปริมาณการใชน้ำในระบบ Smart Farm ช่ือผูจัดทำ อาจารย ดร.ริศภพ  ตรีสุวรรณสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปที่ทำผลงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. โครงการแกไขปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น หมู 4 ต,ทุงมหาเจริญ จ.สระแกว ผูจัดทำ อ.ดร.นุชรัฐ  บาลลา ผศ.ดร.คมกฤษณ
แสงเงิน อ.ธนา ก่ัวพานิช ปที่ทำผลงาน ตุลาคม 62-กันยายน 63 
เปนงานวิจัยเปนเลมใชหรือไมใชช่ืองานวิจัย ไมใชโครงการ 
ประเภทนวัตกรรม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 ผลงาน 
1. ผลงานผลิตภัณฑดอกไมมีกล่ินหอมจากผายอมสีฝกบัวหลวงแหง ช่ือผูจัดทำ เจาของผลงาน น.ส.อารีรัตน สระทองอินทร  
น.ส.วิภาดา แมนปรางค น.ส.พิจิตรา เปรมปรี อาจารยที่ปรึกษา อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน ปที่ทำผลงาน 2563 
2. ผลงานดอกไมจากผายอมสีจากฝกบัวแหงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ช่ือผูจัดทำ เจาของผลงาน น.ส.อารีรัตน  สระทองอินทร
น.ส.วิภาดา  แมนปรางค อาจารยที่ปรึกษา อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน ปที่ทำผลงาน 2563 
3. ผลงานชุดโอกาสพิเศษจากผาฝายยอมสีจากผักบัวหลวงแหง ช่ือผูจัดทำ เจาของผลงาน นายพิเชษฐ  ยุทธวิธี อาจารยที่ปรึกษา
อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตนปที่ทำผลงาน 2563 
4. ผลงานสรางสรรคเมนูที่มีคุณคาทางโภชนาการจากวัตถุดิบทองถิ่นเมนู ขนมจีนน้ำยาปลาซาบะใสใบเหลียง ช่ือผูจัดทำน.ส.เกวลิน กลัดทอง น.ส.กัญญณัฐ ประทุมพันธุ อาจารยที่ปรึกษา  อ.จุฑา
วรรณ นวลจันทรคง ปที่ทำผลงาน 2563 
คณะครุศาสตรและสังคมศาสตร 25 ผลงาน 
1. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑดอกไมจันทนสูดอกไมประดิษฐ

ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม  2. อาจารย ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 3. อาจารยกุลชาติ พันธุวรกุล
4. อาจารย  เกียรติศักดิ์ รักษาพล  ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) บรรจุภัณฑเห็ดทอดและพริกแกง
ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอ่ียม 2. อาจารย ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ 3. อาจารยกุลชาติ พันธุวรกุล

4. อาจารย  เกียรติศักดิ์ รักษาพล ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) การผลิตผาทอ การยอมสีเสนใยฝายจากวัตถุดิบ

  ทางธรรมชาติในทองถิ่น 
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    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยนพพล จันทรกระจางแจง 2. อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ 3. อาจารยพูนพชร ทัศนะ  
                 4. อาจารยธาชินี ศิวะศิลปชัย ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
4. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑน้ำคั้นตนออนขาวสาลี 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยอนันต ลากุล 2. อาจารยพูนพชร ทัศนะ 3. อาจารยยุภาพร นอกเมือง ปที่ทำผลงาน  
    ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑเห็ดกรอบ 3 รส (กลุมวิสาหกิจชุมชนฟารมเห็ดกลางบาน)     
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยอนันต ลากุล 2. อาจารยภัทรพรรณ พรหมคช 3. อาจารยยุภาพร นอกเมือง 
    ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
6. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑหมูหยอง ตราเจไน     
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยอรัญญา มุดและ  2. อาจารยยุภาพร นอกเมือง ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑหมูกรอบสยาม 
   ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยมณฑา วิริยางกูร 2. อาจารยนิตย เน่ียงนอย 3. อาจารยยุภาพร นอกเมือง 
   ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
8. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเบญจรงค    
   ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยชยพล ใจสูงเนิน 2. อาจารยอรรคภณ วชิรวัชร  ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
9. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร (กลวยตาก) 
   ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยนพพล จันทรกระจางแจง ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
10. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวไรซเบอรรี่ 
   ช่ือผูจัดทำ 1. ผศ.ดร.เมษา นวลศรี 2. อาจารยกุลชาติ พันธุวรกุล 3. อาจารยนพพล จันทรกระจางแจง  
   ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
11. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑผาขาวมา กลุมสตรีบานพรสวรรค   
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยนพพล จันทรกระจางแจง  ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
12. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑกลุมผาทอมือบานวังยาว 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยนพพล จันทรกระจางแจง  ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
13. ผลงานนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (Product Innovation) ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปดาวอินคา 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยอรรคภณ วชิรวัชร ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
14. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยวิษณุ สุทธิวรรณ ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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15. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยตะวัน ไชยวรรณ ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
16. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนวัดหวานบุญ 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยมณฑา วิริยางกูร ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
17. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนบานโคคลาน 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารย ดร.พิมพลักษณ มูลโพธ์ิ ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
18. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนบานซับนอย     
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารย ดร.กาญจนา เวชบรรพต ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
19. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียนกองพัทบกอุทิศบานหนองไผ         
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยพัชรินทร เศรษฐีชัยชนะ ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
20. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนอาชีพ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยชยพล ใจสูงเนิน ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
21. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนอาชีพ โรงเรียนอยูประชานุเคราะห     
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารย ดร.แสงดาว วัฒนาสกุลเกียรติ ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
22. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนพอเพียง โรงเรียนวัดศรีคัดณางค 
    ช่ือผูจัดทำ 1. ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
23. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนวัดปทุมนายก 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยศรัณยา ฤกษขำ ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
24. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม  
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารย ดร.นิติกร ออนโยนปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
25. ผลงานนวัตกรรมดานการบริการ (service Innovation) รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียนบานมะกอก 
    ช่ือผูจัดทำ 1. อาจารยเบญฐนาศิวรัตน ไกรทิพย ปที่ทำผลงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 ผลงาน 
1. ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ กลุมสตรีบานพรสวรรค จ.สระแกว ช่ือผูจัดทำผศ.นเรศ ยะมะหาร อ.นารีนาถ วงษปรีดา อ.ปวิช เรียงศิริ ปที่ทำผลงาน 2563 
2. ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอมือ กลุมผาทอมือบานวังยาว จ.สระแกว ช่ือผูจัดทำผศ.เดือนฉายผูชนะ ภูประเสริฐ.อ.ปวิช เรียงศิริ อ.นฤมล สเนลโกรฟ ปที่ทำผลงาน  2563 
3. ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเบญจรงค จ.ปทุมธานี ช่ือผูจัดทำ ดร.กฤตยชญ คำม่ิง ปที่ทำผลงาน  2563 
4. ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปทางการเกษตร (กลวยตาก) ช่ือผูจัดทำ อ.สิริวิทย สุขกันต อ.ดรวุฒินันท สีเตช ปที่ทำผลงาน 2563 
5. ผลงานผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวไรซเบอรรี่ ช่ือผูจัดทำ อ.พิชญานี เชิงคีรี ไชยยะ อ.ศิวนนท นิลพสณิชย ปที่ทำผลงาน 2563 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 ผลงาน 
1. ช่ือผลงานช่ือ ผลิตภัณฑดอกไมมีกล่ินหอมจากผายอมสีฝกบัวหลวงแหง ช่ือผูจัดทำ เจาของผลงาน 
น.ส.อารีรัตน สระทองอินทร น.ส.วิภาดา แมนปรางค น.ส.พิจิตรา เปรมปรี อาจารยที่ปรึกษา อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน ปที่ทำผลงาน 2563 
2. ช่ือผลงาน ช่ือดอกไมจากผายอมสีจากฝกบัวแหงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ช่ือผูจัดทำ เจาของผลงาน น.ส.อารีรัตน  สระทองอินทร 
น.ส.วิภาดา  แมนปรางค อาจารยที่ปรึกษา อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน ปที่ทำผลงาน 2563 
3. ช่ือผลงานช่ือ ชุดโอกาสพิเศษจากผาฝายยอมสีจากผักบัวหลวงแหง ช่ือผูจัดทำ เจาของผลงาน นายพิเชษฐ  ยุทธวิธี 
อาจารยที่ปรึกษา อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตนปที่ทำผลงาน 2563 
4. ช่ือผลงานช่ือ สรางสรรคเมนูที่มีคุณคาทางโภชนาการจากวัตถุดิบทองถิ่นเมนู ขนมจีนน้ำยาปลาซาบะใสใบเหลียง ช่ือผูจัดทำน.ส.เกวลิน กลัดทอง น.ส.กัญญณัฐ ประทุมพันธุ อาจารยที่ปรึกษา  
อ.จุฑาวรรณ นวลจันทรคง ปที่ทำผลงาน 2563 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  3 ผลงาน 
1. ขาวโปงสมุนไพรพอดีคำ โดยใขไมโครเวฟในการทาใหสุกและการพองตัวในการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดานการเกษตร เครือขายเกษตรราชภัฏ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563 ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผูจัดทำ  ผศ.หรรษา เวียงวะลัย 
2. ลูกช้ินไกสมุนไพร ในการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดานการเกษตร เครือขายเกษตรราชภัฏ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผูจัดทำ อ.ศิริพร นาม
เทศ  
3. เครื่องดูดเศษหญา ในการแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางดานการเกษตร เครือขายเกษตรราชภัฏ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2563 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผูจัดทำ  อ.วิเชียร  
พุทธศรี 
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เอกสารแนบ 2.3.1.1 รอยละของอาจารยท่ีไดรับการสงเสริม เพ่ือผลิตผลงานวิจัย ดานการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อใหไดรับการตีพิมพ 
เผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตหรือพัฒนาครู 
จำนวนอาจารยทั้งหมด 137 คน  (คณะครุศาสตร 71 คน,โรงเรียนสาธิต 66 คน) จำนวนอาจารยที่ไดรับการสงเสริมผลิตผลงานวิจัยดานการผลิตหรือพัฒนาครูเพื่อใหไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติหรือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอการผลิตพัฒนาครูจำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 22.62 แยกระดับชาติ 33 เรื่อง ดังน้ี 
 

ท่ี ช่ืองานวิจัย ช่ือเจาของผลงานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ 
ช่ือวารสารตีพิมพ/ 
สถานท่ีเผยแพร 

ว/ด/ป ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร 

คณะครุศาสตร จำนวน 25 คน จำนวน 27 ผลงาน(ระดับชาติ) 
1 การประเมินระหวางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูของครูโดยใชการศึกษาช้ันเรียน
และวิธีการแบบเปด 

ดร.กาญจนา เวชบรรพต 
ดร.พิมพลักษณ มูลโพธ์ิ 
อ.ณัฐวัตร สุดจินดา 

ระดับชาต ิ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน 
– ธันวาคม 2562 

2 ปจจัยที่สงผลตอความสุขในการเรียนรู
ของนักศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 
ผศ.ดร.เมษา นวลศร ี

ระดับชาต ิ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน 
– ธันวาคม 2562 

3 แนวทางสำหรับครูชายในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล ระดับชาต ิ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ 

ปที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน 
– ธันวาคม 2562 

4 ความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

อ.สายนภา วงศวิศาล 
อ.จิตตรี พละกุล 

ระดับชาต ิ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 14 ฉบับที่ 1 
หนาที่ 190 – 206 

มกราคม – เมษายน 2563 

5 การวิเคราะหประเภทคำนามในหนังสือ
เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษา
เพื่อชีวิต  
ภาษาพาที ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 
 

อ.อนันต ลากุล 
น.ส.สมีลา เลาะวิถี 
 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำป 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 
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ท่ี ช่ืองานวิจัย ช่ือเจาของผลงานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ 
ช่ือวารสารตีพิมพ/ 
สถานท่ีเผยแพร 

ว/ด/ป ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร 

6 การพัฒนาแบบฝกวิชาภาษาไทย เรื่อง
คำคลองจอง สำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 
 

อ.มณฑา วิริยางกูร 

นายณัฐธนากร รักชาติ 

 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำป 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

7 ความเช่ือ การไหว และบทบาทของศาล
เจาแมกวนอิม(มูลนิธิเทียนฟา) ที่มีตอ
ชุมชนชาวไทย 
เช้ือสายจีนในยานเยาวราช 

อ.นพพล จันทรกระจางแจง 

น.ส.ภรทิพย สุขสวาง 

 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำป 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

8 การศึกษาความเช่ือเก่ียวกับยันตแปด
ทิศเสือคาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลตอ
ชุมชนชาวไทยเช้ือสายจีนในยาน
เยาวราช 

อ.ยุภาพร นอกเมือง 

น.ส.พรนภา หนุนสุข 

 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
พหุวิทยาการแหงภาษา วรรณกรรม และคติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำป 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 

9 ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
ปญหาเปนฐานรวมกับเทคนิคการใช
คำถามแบบโสเครติส เพื่อพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4 

รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี 

ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์ 

นายโรจนศักดิ์ แกวอนันต 

 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษาไทย
ในยุคดิสรับช่ัน การปรับตัวของมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรในสภาวะของความทาทาย” 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

10 หลักคุณธรรมความกตัญูของขงจ๊ือที่
สะทอนผานความเช่ือและพิธีกรรมของ
ชาวไทยเช้ือสายจีน : กรณีศึกษาที่อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดครศรีธรรมราช 

อ.นพพล จันทรกระจางแจง 

นายณัฐพงศ พืชภูมิ 

 

ระดับชาต ิ วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถิ่น ปที่ 6 
ฉบับที่ 2 

มีนาคม – เมษายน 2563 

11 ผลการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค
เพื่อคูคิด ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่องการคูณ การหาร ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 

น.ส.อมรรัตน เตยหอม 

 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 
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ท่ี ช่ืองานวิจัย ช่ือเจาของผลงานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ 
ช่ือวารสารตีพิมพ/ 
สถานท่ีเผยแพร 

ว/ด/ป ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร 

12 ผลการใชคำถามปลายเปดในการจัดการ
เรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 

น.ส.กานตวลี อ่ำประเวช 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมูบานจอม
บึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

13 ผลของการจัดการเรียนรูแบบ 
ซินเนคติกสรวมกับการเรียนการสอน
เขียนแบบเนนกระบวนการที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 

ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 

น.ส.ชนาพร คงชาติ 

 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมูบานจอม
บึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

14 ผลการจัดการเรียนรูโดยใชแบบจำลอง
เปนฐานที่มีตอความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณของเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ 

ดร.เลอลักษณ โอทกานนท 

น.ส.ปรียานันต นวลจันทร 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติ ครั้ง
ที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ 
2563 

15 ผลการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอาชีพ
ที่มีตอสมรรถนะดานการงานอาชีพของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 

ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล 

น.ส.ยุวดี ไชยไธสง 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมูบานจอม
บึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

16 . การพัฒนาจิตสาธารณะดวยการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณสำหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค 
เขต 3 

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ 

ดร.เลอลักษณ โอทกานนท 

นายสถาพร ศักดิ์เหลือง 

 

 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมูบานจอม
บึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 

17 ผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลปไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรูทางกายวิภาคที่มีตอสมรรถนะ
ทางนาฏศิลปไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏ
ศิลป 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 

ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล 

นายศุภชัย จันทรสุวรรณ 

นายเอกสิทธ์ิ  โพธ์ิไชย 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ราชภัฏหมูบานจอม
บึงวิจัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 
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ท่ี ช่ืองานวิจัย ช่ือเจาของผลงานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ 
ช่ือวารสารตีพิมพ/ 
สถานท่ีเผยแพร 

ว/ด/ป ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร 

18 กลยุทธการบริหารเพื่อเสริมสรางพลัง
อำนาจของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ผศ.ดร.เปรมจิตต ขจรภัย 

ลารเซน 

ผศ.ดร.ชอเพชร เบาเงิน 

นายมารตุ พัฒผล  

นายตรียพล โฉมไสว 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 

19 ตัวบงช้ีการทำงานเปนทีมที่มีสมรรถนะ
สูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 

ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล 

น.ส.ปสรินญา ผองแผว 

ระดับชาต ิ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 

20 การศึกษาองคประกอบการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนนาฏศิลปไทย 
(โขน) โดยบูรณาการความรูทางกาย
วิภาคเพื่อสงเสริมสมรรถนะทาง
นาฏศิลปไทย (โขน) วิทยาลัยนาฏศิลป 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 

ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล 

นายศุภชัย จันทรสุวรรณ 

นายเอกสิทธ์ิ โพธ์ิไชย 

 

 

ระดับชาต ิ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562 : 163-178 

21 การศึกษาองคประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมสมรรถนะเชิง
ผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตรของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

ผศ.ดร.สุวรรณา จุยทอง 

ดร.พิทักษ นิลนพคุณ 

ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังหพล 

น.ส.ศิรินภา คุมจ่ัน 

 

ระดับชาต ิ วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สาขา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 7 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม – ธันวาคม 
2562 

22 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือขายความรวมมือของ สถานศึกษา
ดานวิชาการของกลุมโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.เปรมจิตต ขจรภัย 

ลารเซน 

ผศ.ดร.ชอเพชร เบาเงิน 

นายมารตุ พัฒผล 

นายชัชวาล สิงหาทอง 

ระดับชาต ิ Journal of Modern Learning Development ปที่ 5 
ฉบับที่ 1 

มกราคม - กุมภาพันธ 
2563 
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ท่ี ช่ืองานวิจัย ช่ือเจาของผลงานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ 
ช่ือวารสารตีพิมพ/ 
สถานท่ีเผยแพร 

ว/ด/ป ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร 

23 แนวโนมผูนำในอนาคตของผูบริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.เปรมจิตต ขจรภัย 

ลารเซน 

ผศ.ดร.ชอเพชร เบาเงิน 

นายมารตุ พัฒผล 

น.ส.ธงธิภา  วันแกว 

ระดับชาต ิ Journal of Modern Learning Development ปที่ 5 
ฉบับที่ 1 

มกราคม - กุมภาพันธ 
2563 

24 การเสริมสรางพลังอำนาจสำหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21 

ดร.ศักดา สถาพรวจนา 

ดร.เนติ เฉลยวาเรศ 

นายตรียพล โฉมไสว 

ระดับชาต ิ วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมทองถิ่น ปที่ 6 
ฉบับที่ 1 

มกราคม - กุมภาพันธ 
2563 

25 การพัฒนาตัวบงช้ีการทำงานเปนทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล 

ผศ.ดร.กันตฤทัย คลังพหล 

น.ส.ปสรินญา ผองแผว 

ระดับชาต ิ วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 

มกราคม - เมษายน 2563 

26 การศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงคการบริหารสถานศึกษาดวย
ความรับผิดชอบตอสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

ดร.ศักดา สถาพรวจนา 

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม 

นายประทีป ทับโทน 

 

ระดับชาต ิ วารสารวไลยอลงกรณปริทัศน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปที่ 10 ฉบับที่ 1 

มกราคม - เมษายน 2563 

27 การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสดิ์ 

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม 

น.ส.อัจฉราภรณ ใจกอนแกว 

ระดับชาต ิ วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปที่ 13 ฉบับที่ 2 

กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 

โรงเรียนสาธิต จำนวน 6 คน จำนวน 6 ผลงาน(ระดับชาติ) 
28 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรดวย

รูปแบบการสอนวัฏจักรการเรียนรู 5 ขั้น 
(5Es) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรปูทาง
คณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง เศษสวน สำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 

อ. อัครพล  อนุพันธ 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต“ิเบญจมิตร
วิชาการ ครั้งที่ 10” 

 

เอกสารการตีพิมพดงัแนบ  
รหัสบทความ  S065    

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
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ท่ี ช่ืองานวิจัย ช่ือเจาของผลงานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ 
ช่ือวารสารตีพิมพ/ 
สถานท่ีเผยแพร 

ว/ด/ป ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร 

29 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 
Active Learning ตามกระบวนการ 
GPAS 5 Steps เพื่อเสริมสรางทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะหและการ
แกปญหาเชิงสรางสรรค เรื่อง โครงสราง
และหนาที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

อ.จีรพรรณ หนอแกว 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต“ิเบญจมิตร
วิชาการ ครั้งที่ 10” 

 

เอกสารการตีพิมพดงัแนบ  
รหัสบทความ S060 
   

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

30 การใชกิจกรรมการส่ือสารเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

อ. นวลักษณ สายสุทธิรักษ 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต“ิเบญจมิตร
วิชาการ ครั้งที่ 10” 

 
 

เอกสารการตีพิมพดงัแนบ  
รหัสบทความ S052  

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

31 ผลการใชชุดกิจกรรมรูปแบบ
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning (กระบวนการคิดขั้นสูงเชิง
ระบบ GPAS 5 Steps) เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงและนวัตกรรมของ
ผูเรียนที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาการคำนวณ เรื่องการคิดเชิง
คำนวณ 

อ.พรสวรรค  บูลาเทา 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต“ิเบญจมิตร
วิชาการ ครั้งที่ 10” 

 

เอกสารการตีพิมพดงัแนบ  
รหัสบทความ S055   
 

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

32 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู 
(5Es) รวมกับแนวคิด GPAS 5 Steps ที่
มีตอการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

อ.นฤมล  การชัยศรี 
 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต“ิเบญจมิตร
วิชาการ ครั้งที่ 10” 

 

เอกสารการตีพิมพดงัแนบ  
รหัสบทความ S051   
 

22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 
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ท่ี ช่ืองานวิจัย ช่ือเจาของผลงานวิจัย ระดับชาติ/นานาชาติ 
ช่ือวารสารตีพิมพ/ 
สถานท่ีเผยแพร 

ว/ด/ป ท่ีไดรับการตีพิมพ 
เผยแพร 

33 การจัดกิจกรรมชมรมดนตรีสรางสรรค
โดยใชแนวคิด GPAS 5 STEP เพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดสรางสรรคสำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

อ. ยุวรัตน  นักทำนา วารสารวไลยอลงกรณ 
TCI ฐาน 2 

บทความตีพิมพในวารสารวไลยอลงกรณณปริทัศน 
ฉบับที่ 3  

ก.ย. - ธ.ค. 2563 
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