
(ร่าง)รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เข้าประชุมกบ. คร้ังท่ี 1/2562 
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สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดเปา้ประสงค์มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์
เป้าประสงค์ 

จำนวนตัวชี้วัด 
ทั้งสิ้น 

บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละการบรรล ุ

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

16 8 8 50.00 

เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ของประเทศ 

8 6 2 75.00 

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใชห้ลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

9 5 4 55.56 

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

6 5 1 83.33 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และ
ธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับ
ต่อประชาชน 

17 10 7 58.82 

รวม 56 34 22 60.71 
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ตัวช้ีวัดโครงการ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรหรือพัฒนา
กระบวนการ    
จัดการเรียนรู้        
เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 
ต่อหลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
97.62 

ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนหลักสูตรที่มีเกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 41 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 42 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 97.62  และมีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 72 หลักสูตร (รวมทุกหลักสูตรที่เปิดสอน) คิดเป็นร้อย
ละ 100  
คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 14 หลกัสตูร  
คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ จำนวน 8 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 11 หลักสูตร  
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 7 หลักสูตรจากจำนวนหลักสูตร 9 หลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 7 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 14 หลักสูตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 หลักสูตรจากจำนวนหลักสูตร 3 หลักสูตร   
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จำนวน 4 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 9 หลักสูตร   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 4 หลักสูตร   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 7 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 8 หลักสูตร  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน 

1.1.2 โครงการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการ
เรียนรู้เชิงผลติภาพ 

1.1.2.1.ร้อยละของการ
เบิกใช้งบประมาณการ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
58.65 

งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจัดการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) จำนวน 30,733,434.00  บาท ตั้งเบิกงบประมาณ 18,025,470.80  
คิดเป็นร้อยละ 58.65 

● สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
● บัณฑิตวิทยาลัย 

● สำนัก
ส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

(Productive 
learning) 

เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 

● กองพัฒนา
นักศึกษา 

● กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.1.3 โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/
นานาชาติ 

1.1.3.1 จำนวน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ/
นานาชาติที่ปรับปรุง
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

3 
หลักสูตร 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาแต่ยังไม่เสร็จ
สมบูรณ์เน่ืองจากยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่  
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ /นานาชาติ 4 หลักสูตร  
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 1 หลักสูตร 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
(ภาษาอังกฤษ) ผ่านการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 
21 มิถุนายน  2561 
หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 3 หลักสูตร 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผ่าน
การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  
2561 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ผ่านการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (หลักสูตร
นานาชาติ)  หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2556 แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ผ่านการประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอน    ใน
ปีการศึกษาที่มีผลงาน
เชิงประจักษ์ต่อรายวิชา
ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ
94.97 

ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 1,510 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์จำนวน 1,434 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 94.97 (ยกตัวอย่างรายวิชาและผลงาน
ที่โดนเด่นของแต่ละคณะ) 
(เอกสารแนบ 1.3) 
คณะครุศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 524 และมีรายวิชาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 524 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
1. ชื่อรายวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชื่อผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นและผ่านการทดสอบคุณภาพ 

2. ชื่อรายวิชาอนุกรมวิธาน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชื่อผลงาน สื่อการสอนไดดคโตมัสคีย์ชุดโปแกม่อน 

3. ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชื่อผลงาน เจลล้างมือ พิมเสน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 207 
และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 207 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
1. ช่ือรายวิชา  ประวัติศาสตร์กฎหมาย, นิติปรัชญา, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง, อาชญา
วิทยาและทัณฑวิทยา, หลักสูตร  นิติศาสตร์ 
    1.1 ชื่อผลงาน  การให้บริการตอบปัญหากฎหมายในคลินิกกฎหมาย  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 
● งานศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
● สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

• สำนักส่งเสริม
วิชาการและ   
งานทะเบียน  
● งานศูนย์
วิทยาศาสตร์ 

 

file:///F:/Data/งานปี%202561/ติดตาม%2061/ตัวชี้วัด/สรุปเป้าประสงค์/1.3.docx
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

    1.2 ชื่อผลงาน คู่มือกฎหมายในชีวิตประจำวัน (คลินิกกฎหมายสัญจร) 
2. ชื่อรายวิชา การท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตร การพัฒนาชุมชน 
    2.1 ชื่อผลงาน โครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมจังหวัด
สิงห์บุรี 
3. ชื่อรายวิชา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง , หลักสูตร  การพัฒนาชุมชน 
    4.1 ชื่อผลงาน  หนังสือพันธ์ุพืชและการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนคลองอาราง 
    4.2 ชื่อผลงาน พรรณไม้โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว 
คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560  มีรายวิชาที่เปดิสอนทั้งสิ้น 143  โดยมีผลงาน
เชิงประจักษ์ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 131 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 91.61 เช่น  
1. รายวิชาการวางแผนและจัดรายวิชานำเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการ
วางแผน และจัดรายการนำเที่ยว นักศึกษาได้วางแผนและจัดรายการ  
นำเที่ยว 2 เส้นทาง คือ ครั้งที่ 1 เส้นทางปทุมธานี - ชลบุรี - พัทยา - ชลบุรี - ปทุมธานี 
ในวันที่ 9-11 เมษายน 2561 และครั้งที่ 2 เส้นทาง ปทุมธานี - สมุทรสงคราม - อัมพวา 
- กาญจนบุรี - ปทุมธานี วันที่ 27-29 เมษายน 2561 
2. รายวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
จำนวน 1 ผลงาน 
ชื่อผลงาน ผลงานโปสเตอร์และคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจ
ดิจิทัล  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

3. รายวิชาวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จำนวน 6 
บทความ 
ชื่อผลงาน จำนวนผลงานวิจัยนักศึกษา จำนวน 6 เล่ม และบทความวิชาการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 366 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 
359 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 98 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา  4122505A การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักสูตร วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
    1.1 ชื่อผลงาน การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ บริษัท ดีดีเค 
2. ชื่อรายวิชา  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  2.1 ชื่อผลงาน เว็ปไซต์ขายสินค้า 
3. ชื่อรายวิชา พันธุศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
    3.1 ชื่อผลงาน ผลิตสื่อการสอน เรื่องการแบ่งเซลล์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2560  มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 114  และ
มีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 112  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 98.24 เช่น 
1. ชื่อรายวิชาโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมเครื่องกล 
    1.1 ชื่อผลงานยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ 
2. ชื่อรายวิชาโครงงาน 2 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
    2.1 ชื่อผลงานการรักษาสมดุลของมอเตอร์ 2 แกน     
3. ชื่อรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

    3.1 ชื่อผลงานโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 117 และมี
รายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 59 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50.42 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา ภูมิทัศน์เบื้องต้น หลักการออกแบบเบื้องต้น ไม้ดอกไม้ประดับสำหรับงาน
ภูมิทัศน์ เรขานิเทศ และ วิชาทักษะทางช่างสำหรับงานภูมิทัศน์หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิ
ทัศน์ 
    1.1 ชื่อผลงานสวนวัฒนธรรมเมืองปทุมธานี 
    1.2 ชื่อผลงานไม้สอยมะยมคัดแยกใบจากวัสดุเหลือใช้ในเขตชุมชนเมือง 
2. ชื่อรายวิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและวิชา การแปรรูป
อาหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    2.1 ชื่อผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบหมาน้อยแผ่นปรุงรสต้มยำ 
    2.2 ชื่อผลงานการใช้ใบเครือหมาน้อยแทนวุ้นและเจลาตินในเต้าฮวยนมสด 
3. ชื่อรายวิชา เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
    3.1 ชื่อผลงานการประยุกต์ใช้มันเทศสีม่วงในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอกไก่ 
    3.2 ชื่อผลงานการประยุกต์ใช้ข้าวไรซ์เบอรีในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอกไก่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2/2560 มีจำนวนหลักสูตรที่มีเกณฑ์ได้รับการ
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) การ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ จำนวน 2 หลักสูตร จาก 2 หลักสูตร เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น จำนวน 
30 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 30 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  
เช่น 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนรายวิชา
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ทั้งสิ้น จำนวน 25 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 25 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100  ตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (4144801) ผลงานเชิงประจักษ์คือ 
แผนการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (4143310) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ เครื่องมือ 7 ชิ้น 
ที่ใช้ในการศึกษาชุมชน และโครงการพร้อมคู่มือสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพใน
ชุมชน 
- ชีวสถิติสาธารณสุข (4141605) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
- ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข (SPH206) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ สื่อ
การประชาสัมพันธ์ Well-Being Concepts 
- โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (SPH210) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) กับดักกำจัดยุงจาก
ขวดน้ำ       2) สื่อประชาสัมพันธ์การล้างมืออย่างถูกวิธี 
- หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย (SPH203) ผลงานเชิงประจักษ์ 
คือ 1) คู่มือการทำ CPR 2) mapping การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี 
- การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (4144607) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อโปสเตอร์
การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 2) กิจกรรมการให้คำปรึกษา ณ บ้านพักคนชรา จังหวัด
ปทุมธานี 
- การดูแลสุขภาพที่บ้าน (SPH314) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อสาธิตการเยี่ยมบ้าน
ในขั้นเตรียมวางแผนปฏิบัติฟื้นฟูการประเมินบ้าน 2) เขียนแผนการเยี่ยมบ้าน 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เปิดสอน
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

รายวิชาทั้งสิ้น จำนวน 5 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 5 รายวิชา คิด
เป็นร้อยละ 100  ตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (4164801) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 
แผนการปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การจัดการสถานพยาบาล (SHM101) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ แผนผังโครงสร้างการ
บริหารของสถานพยาบาลในระดับต่างๆ 
- การจัดการการบริบาลสุขภาพ (SHM103) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ คู่มือฉบับย่อใน
การดูแลผู้ป่วย 
- อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (SHM106) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการ
จัดน้ำเสียโรงพยาบาล 
- ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล (SHM104) ผลงานเชิงประจักษ์ 
คือ คู่มือศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 117 
รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 117 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
เช่น 
1. ชื่อรายวิชา การวิจัยสำหรับธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ชื่อผลงาน A Study of Demographic 
Variables related to Satisfaction Behavior of Customer in Using 
Reservation Online Ticket Booking Service in Airline Industry  
2. ชื่อรายวิชาการสำรวจและการวิจัยสำหรับการบริการและการโรงแรม หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม ชื่อผลงาน ความ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

คาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในประเทศไทย  
3. ชื่อรายวิชา การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) ชื่อผลงาน 
โอกาสทางธุรกิจกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ปีการศึกษา 2560  มีรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งสิ้น 49 รายวิชา  (ขอชื่อผลงานเพิ่ม) 
งานวิชาศึกษาท่ัวไป ปีการศึกษา 1/2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 9 รายวิชา และมี
รายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์  
2. ชื่อรายวิชา VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการดำเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 
   (2.1) ชื่อผลงาน “นวัตกรรมการกจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล”การประชุมวิชาการระดับชาติ ดำเนินการจัดประชุมโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   (2.2) ชื่อผลงาน “พัฒนาเว็บไวต์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี” การประชุม
ทางวิชาการระดับชาติ แนบบรรยาย (Oral Presentation) นวัตกรรมการจัดการ: การ
ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   (2.3) ชื่อผลงาน “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน 
(HSK)” ของนักศึกษา สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.2.1 โครงการ
ส่งเสริม การจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.2.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการที่มี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
10 

ร้อยละ 
24.35 

 

ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ จำนวน 
577   คน เปรียบเทียบกับ ในปีการศึกษา  2559     มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการที่มีมาตรฐาน จำนวน    464 .คน ซ่ึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวน  113  คน 
คิดเป็นร้อยละ   24.35 แบ่งตามคณะได้แก่   
คณะครุศาสตร์ ไม่ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา    
คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ จำนวน    9   คน เปรียบเทียบกับ ในปีการศึกษา  2559     มี
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน จำนวน    26  .คน 
ซ่ึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น/ลดลง จำนวน  17  คน คิดเป็นร้อยละ   34.62   
คณะวิทยาการจัดการ ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ ทั้งสิ้นจำนวน 363 คน เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน จำนวน 219 คน ซ่ึงมีจำนวน
เพิ่มขึ้น จำนวน 144 คน ร้อยละ 40 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ จำนวน57 คน เปรียบเทียบกับ ในปีการศึกษา 2560 มี
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน จำนวน 69 คน ซ่ึง
มีจำนวน เพิ่มขึ้น จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน
สถานประกอบการ จำนวน 124 คน เปรียบเทียบกับ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน จำนวน 126 คน ซ่ึงมีจำนวน
เพิ่มขึ้น จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ จำนวน22 คน เปรียบเทียบกับ ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน จำนวน 23 คน ซ่ึงมีจำนวน
ลดลง จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในปีการศึกษา....2560......มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในสถานประกอบการ จำนวน.....2.........คน เปรียบเทียบกับ ในปีการศึกษา....2559......มี
นักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีมาตรฐาน จำนวน.....1.........
คน ซ่ึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวน....1........คน คิดเป็นร้อยละ...100............ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่มีโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0  

 1.2.1.3 จำนวนผลงาน
เชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด 

110 
ผลงาน 

101 
ผลงาน 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 
ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนดจำนวน 101 ผลงาน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน   2 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ             จำนวน   9 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  52 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             จำนวน    6 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร                   จำนวน  25 ผลงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์              จำนวน   4 ผลงาน 
คณะครุศาสตร์                          จำนวน   3 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 1.4) 
 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

 1.2.1.4 จำนวนผลงาน
เชิงประจักษ์ของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 

22 
ผลงาน 

 12
ผลงาน 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
จำนวน 12 ผลงาน ได้แก่ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 10 ผลงาน 
1. ชื่อผลงานการศึกษาอัตราส่วนความปลอดภัยของเสาเข็มตอก ด้วยสูตร 
Danish ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
ชื่อนักศึกษา นายปริวัฒน์  ฉันใด 
2. ชื่อผลงานการพัฒนาเครื่องคั่วข้าวโพดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ชื่อนักศึกษา นายธรรมนูญ  มะยมทอง 
3. การสร้างเครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติ 
ชื่อนักศึกษา นายณัฐวุฒิ ศรศรี 
4.ระบบสายพานลำเลียงคัดแยกสีอัตโนมัติควบคุมโดยอาดูโน่ 
ชื่อนักศึกษา นายสมศักดิ์ ย่างกุ้ง 
5. การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดแก้ว 
ชื่อนักศึกษา นายธีระเดช ฤทธ์ิชาวนา 
6.การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแขนจับหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ 
ชื่อนักศึกษา นางสาวสุดารัตน์ เพ็งวัน 
7.กล่องเพาะเห็ดโคนน้อยควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติและสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน 
ชื่อนักศึกษา จ่าอากาศเอกวิษณุ รมย์นุกูล 
8.ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิโรงเห็ดหลินจืออัตโนมัติแบบปิด 
ชื่อนักศึกษา นายยศสรัล บดสูงเนิน 
9.การประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับตั้งเครื่องจักรแบบรวดเร็ว: กรณีศึกษาธุรกิจร้านอาหาร 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม          
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 
 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ชื่อนักศึกษา นางสาวสุวรรณา แซ่แต้ 
10.การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาต้นแบบเครื่องปาดหน้าปูนซีเมนต์ 
ชื่อนักศึกษา นายพิตรพิบูล เพ็งมาก 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 2 ผลงาน 
1. ชื่อผลงาน น้ำยาทำความสะอาดกระสอบน้ำตาล 
ชื่อนักศึกษา       นายสุรสิทธ์ิ ภู่ถนนนอก 
                     นางสาววิชุดา ยี่ยวน 
                     นางสาวณัฐกานต์ บุญปลูก 
                     นายศรัญชัช ทองอยู่ 
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหน่วยงาน/อ่ืนๆ(ระบุ) บริษัทน้ำตาลสระบุรี.
จำกัด 
วัน/เดือน/ปีที่อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ 1 มกราคม 2561 
2. ชื่อผลงาน การจัดทำมาตรฐานลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องเพื่อใช้
ในการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ชื่อนักศึกษา นางสาวนุชจรีย์ ชุมศรี  
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหน่วยงาน/อื่นๆ(ระบุ) บริษัท ไทยรวมสิน
พัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด วัน/เดือน/ปีที่อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ 4 กค. 2561 

1.2.2 โครงการ
เตรียม ความพร้อม
ของนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษา 

1.2.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตร ที่จัดกิจกรรม 
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

มหาวิทยาลัยและทุกหลักสูตรจัดกิจกรรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกๆปีการศึกษา 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
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รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.2.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการทำงาน
สูป่ระชาคม    
อาเซียน+3 +I1 

1.2.3.1 ร้อยละของ
โครงการที่ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อม ในการทำงานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
ดำเนินการบรรลุสำเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
95.93 

จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อม ในการทำงานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I มีทั้งหมดจำนวน 344 โครงการและมีผลการดำเนินงานกิจกรรม
ที่บรรลุสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการ จำนวน 330 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 

95.93 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● กองพัฒนานักศึกษา 
● งานศูนย์ภาษา 

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.2.4  โครงการ
พัฒนากิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.4.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ทำงานร่วมกับชุมชนต่อ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
20 
 

ร้อยละ 
- 
 

ศ.ภาษา นักศึกษาทั้งหมดจำนวน 895 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน จำนวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 
1. ชื่อโครงการจัดทำสือ่สร้างสรรค์ โดยใช้ภาษานานาชาติสู่ชุมชนท้องถิ่น (Creative 
Media Production in International Languages for Local Communities Project) 
นักศึกษา จำนวน 179 คน 
ครุ นักศึกษาทั้งหมดจำนวน....360.....คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน จำนวน.....360....คน          
คิดเป็นร้อยละ…100.00………….. 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน:ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า จังหวัด
ปทุมธานี..หลักสูตร.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ.......นักศึกษา จำนวน..47......คน 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน..หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ .นักศึกษา จำนวน...100.....คน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

3. ชื่อโครงการ/กิจกรรมค่ายพัฒนาคณิตศาสตร์สู่อาเซียน.หลักสูตร.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)...นักศึกษา จำนวน....90.....คน 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม Christmas for All .หลักสูตร.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)...นักศึกษา จำนวน...100.....คน 
5.ชื่อโครงการ/กิจกรรมออกค่ายวิทยาศาสตร์ในรายวิชาชีววิทยา 1 และ 2 นอกสถานที่             
โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกประสบการณ์การเรียนการสอนวิชาการด้านวิทยาศาสตร์              
โดยร่วมกับครูโรงเรียนต้นแบบสองภาษา  จำนวน...23.......คน 

1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะ       
การเรียนรู้         
ด้านภาษาสากล 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา  

› 4.51 4.42 
 

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,225 คนได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อโครงการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ด้านภาษาสากล จำนวน 986 คน มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.42 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานศูนย์ภาษา 

งานศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 จำนวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมการ
อบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

1,225 คน 
 

มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาสากล  
จำนวน 1,225 คน 

1.3.1.3 ระดับความ 
สามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษเฉลี่ยของ
นักศึกษา  
ชั้นปีที่ 4 เม่ือทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
สูงขึ้น 

B2 - ในปัจจุบันได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเริ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

 1.3.1.4 ระดับ
ความสามารถของ
นักศึกษากับการทดสอบ
มาตรฐานภาษาจีน 
HSK2สูงขึ้น 

ระดับ 4  ระดับ 4 
 

ในปีการศึกษา 1/2560 มีจำนวนของนักศึกษาเข้ารับการทดสอบความสามารถของ
นักศึกษากับการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน จำนวน 32 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบ
ความสามารถของนักศึกษากับการทดสอบมาตรฐานภาษาจีน ระดับ 2 จำนวน 13 คน ,  
ระดับ 3 จำนวน 14 คน , ระดับ 4 จำนวน 5 คน โดยในปีที ่ผ่านมามีจำนวนของ
นักศึกษาเข้ารับการทดสอบความสามารถของนักศึกษากับการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาจีน จำนวน 32 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบความสามารถของนักศึกษากับการ
ทดสอบมาตรฐานภาษาจีน ระดับ 2 จำนวน 13 คน , ระดับ 3 จำนวน 5 คน , ระดับ 4 
จำนวน 1 คน โดยมีระดับความสามารถสูงขึ้นเท่ากับ 19 คน (หากผลการดำเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายให้แก้ไข จากระดับ 4 เป็นผลที่ดำเนินการได้จริง) 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานศูนย์ภาษา 

งานศูนย์ภาษา 

1.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายในรูปแบบ    
ประชารัฐกับ
หน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ภายในประเทศ    และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

…11…..
เครือข่าย 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน
.......11.......เครือข่าย 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม..การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ภายในประเทศ.ระหว่าง.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี....กับ..สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษา (ทั้งหมดที่ร่วมกิจกรรม 11 
มหาวิทยาลัย)....สถานที่. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี วันเดือนปี..ระหว่างวันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2561.... 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศึกษาหน่วย 
งานภาครัฐและ
เอกชนในอาเซียน+

1.4.2.1 จำนวนเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
อาเซียน+3+I และมีการ

5 
เครือข่าย 

5 
เครือข่าย 

เครือข่ายเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอาเซียน+
3+I และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 5 เครือข่าย 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตร (2 
เครือข่าย) 
     - University of International Business and Economics สาธารณรัฐ

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

งานวิเทศ
สัมพันธ์  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

3+I  จัดกิจกรรมร่วมกัน ประชาชนจีน เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
     - University of International Business and Economics สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2561 
     - Fukui University of Technology ประเทศญี่ปุ่น เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561  
     - Meikai University ประเทศญี่ปุ่น เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2561 
ชื่อหน่วยงาน  งานวิเทศสัมพันธ์  
2.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม แสวงหาพันธมิตรและความร่วมมือระดับนานาชาติ  
(5 เครือข่าย) 
     - ประชุมบรรยายกับ National Institute of Advanced Industrial Science 
and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่น เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
     - ลงนาม MOU กับ Incheon Airport Aviation Academy สาธารณรัฐเกาหลี 
เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2561  
     - ลงนาม MOU กับ Meikai University ประเทศญี่ปุ่น เม่ือวันที่ 22 – 24 มกราคม 
2561  
     - ประชุมเจรจาความร่วมมือกับ Osaka University of Tourism ประเทศญี่ปุ่น 
เม่ือวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561 
      - ประชุมหารือแผนความร่วมมือกับคณะผู้แทนของมหาวิทยาลัย University of 
Hyogo ประเทศญี่ปุ่น เม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2561ชื่อหน่วยงาน งานวิเทศสัมพันธ์    
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เป้าประสงค์ท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2.1.1 โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้างผลงานวิจัย 

2.1.1.1จำนวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยต่อปี 

35     
ล้านบาท 

19,946,3
15.75 
บาท 

 
 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 19,946,315.75 บาท  
(เอกสารแนบ 2.1) 

ลำดับ คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ 
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,807,341.25 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3,603,100 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2,817,304 
4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 2,881,841.10 
5 คณะครุศาสตร์ 1,303,300 
6 คณะวิทยาการจัดการ 2,040,131 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2,428,768.40 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 118,000.00 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 
10 ศูนย์การศึกษาสระแก้ว 1,544,770 
11 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 401,760 

รวม 19,946,315.75 
 
 
 
 

 

 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานศูนย์ภาษา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
● สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2.2.1. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น   

2.2.1.1 จำนวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่สร้าง    องค์
ความรู้ใหม่ที่ตอบโจทย์
ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรค์หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

23 
ผลงาน 

 53  
ผลงาน 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น จำนวน 53 ผลงาน 
งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่  จำนวน 39 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร์              จำนวน  4 ผลงาน  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน  10 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จำนวน  1 ผลงาน 
คณะมนุษยศาสตร์             จำนวน  6 ผลงาน 
คณะครุศาสตร์                 จำนวน 7 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ         จำนวน  5 ผลงาน 
คณะสาธารณสุข               จำนวน  2 ผลงาน 
งานการศึกษาทั่วไป            จำนวน  4 ผลงาน 
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น จำนวน 14 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน  4 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จำนวน  2 ผลงาน 
คณะมนุษยศาสตร์             จำนวน  1 ผลงาน 
คณะครุศาสตร์                 จำนวน 3 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ         จำนวน  4 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 2.2)  
 
 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
 

สถาบันวิจัย
และพฒันา 



 
 
 
 

21 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2.2.1.2 จำนวน
ผลงานวิจัยของอาจารย์ 
และนักวิจัยที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

181 
ผลงาน 

279  
ผลงาน 

ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
จำนวน 270 ผลงาน (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา) ได้แก่ 
แยกระดับชาติ/นานาชาติ/แยกปี 
ครุศาสตร์                         32  ผลงาน (ชาติ = 32 ผลงาน) 
มนุษยศาสตร์ฯ                32  ผลงาน (ชาติ = 27 ผลงาน /นานาชาติ = 5 ผลงาน) 
วิทยาการจัดการ              76  ผลงาน (ชาติ = 76 ผลงาน) ยังไม่มีเอกสารแนบ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    59  ผลงาน (ชาติ = 52 ผลงาน /นานาชาติ = 7 ผลงาน) 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   10   ผลงาน (ชาติ = 1 ผลงาน /นานาชาติ = 9 ผลงาน) 
เทคโนโลยีการเกษตร          26  ผลงาน (ชาติ = 15 ผลงาน /นานาชาติ = 11 ผลงาน) 
สาธารณสุขศาสตร์               34  ผลงาน (ชาติ = 34 ผลงาน) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     6  ผลงาน (ชาติ = 6 ผลงาน) 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว      2  ผลงาน (นานาชาติ = 2 ผลงาน) รอยืนยันข้อมูล 
ศูนย์ภาษา                 2  ผลงาน (ชาติ = 1 ผลงาน /นานาชาติ = 1 ผลงาน) 
(เอกสารแนบ 2.3)  

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
●  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา   
● งานศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์ภาษา  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
 

2.2.1.3 จำนวนบทความ
ของอาจารย์ประจำที่
ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ 
Scorpus 

20 
บทความ 

56 
บทความ 

บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus จำนวน 
56 บทความ(พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) 
คณะครุศาสตร์                                     13  บทความ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              41 บทความ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 บทความ 
(เอกสารแนบ 2.4)  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2.1.4  จำนวน ›240 62 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่ได้รับการเผยแพร่ ● ทุกคณะ สถาบันวิจัย

file:///D:/Downloads/2.3.docx
file:///D:/Downloads/2.4.docx
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับ   
การเผยแพร่ระดับชาต ิ
หรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ และสังคม 

ผลงาน ผลงาน ระดับชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม จำนวน 62 ผลงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 16 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ          จำนวน 19 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร          จำนวน 25 ผลงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์          จำนวน  2 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล   
(เอกสารแนบ 2.5) 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

และพัฒนา 

2.2.2. โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.2.1 จำนวนครั้งการ
จัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 

3 ครั้ง 6 ครั้ง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ  
จำนวน 6 ครั้ง 
1.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีครั้งที่ 8 วันที่ 19 ธันวาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
2. การประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย  
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561” วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
3. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  ประจำปี 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ 
ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC 2018 ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา 
8 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติการจัดประชุม

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม  
การจัดการ 
● บัณฑิตวิทยาลัย  
● สถาบันวิจัยและ
พัฒนา  
● งานวิชาศึกษาทั่วไป  

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

file:///D:/Downloads/2.5.docx
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ 
5. การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่ว
ประเทศ 
ระดับชาติร่วมกับเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
6. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันรัช
ภาคย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเดือนปีที่
จัด 1 มิถุนายน 2561  สถานที่ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.2.3 โครงการ
พัฒนาชุด
โครงการวิจัยรับใช้
สังคมที่เกิดจาก       
ความร่วมมือองค์กร
ภาคีเครือข่าย 

2.2.3.1 จำนวนชุด
โครงการวิจัยรับใช้สังคม
ที่เกิดจากความร่วมมือ
องค์กรภาคีเครือข่าย 

1 ชุด
โครงการ 

2 ชุด 
โครงการ 

ชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายจำนวน 2 ชุด 
1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่ าอยู่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน  ในโครงการย่อยที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 84 โครงการ   
2. ชุดโครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัด
สระแก้ว (5 โครงการย่อย) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.3.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

2.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ 
การพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

ระดับ 4 ระดับ 
..4... 

หน่วยงานได้สร้างการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  มีผลการ
ดำเนินงานอยู่ระดับ.....4........  
คณะกรรมการจัดการความรู้ร่วมกันพิจารณาทบทวนความถูกต้องของเน้ือหาในการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพตามแบบกลไกการจัด
ความรู้ พร้อมทั้งสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพคณะครุศาสตร์ - คณะมีการจัดโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง

● งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 
●  หน่วยงานทั้งหมด 

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ชุมชนอุดมปัญญา ชื่อกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย 
(KM) คณะครุศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียน
การสอน 1. มาตรฐานด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรม 2. การกำหนดเป้าหมายที่
สอดคล้องกับปัญหา 3. กรอบความคิดในการสร้างนวัตกรรม 4. การออกแบบนวัตกรรม
ตามหลักการและทฤษฎี 5. การปรับปรุงนวัตกรรมต้นแบบ   6. การประเมินและ
สรุปผลนวัตกรรม - หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ได้นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ****สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้คณะครุ
ศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 มีกิจกรรม/การดำเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีการ
ดำเนินการ 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการจัดการความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต เรื่อง การคัดสรรกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ มี
จำนวน 1 หลักสูตร ได้ ที่นำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้  ของคณะครุศาสตร์ 
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เป้าประสงค์ท่ี 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1.1 โครงการ
สร้างเครือข่าย
ชุมชน นักปฏิบัติ 
เพื่อร่วมกันศึกษา
แก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืน  

3.1.1.1 จำนวนพื้นที่
เป้าหมายในการ
ดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

3 
พื้นที่1 

 

3  
พื้นที่1 

 

จำนวนพื้นที่เป้าหมาย  3  พื้นที่  พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง    ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนตำบลคลอง
ห้า  อำเภอคลองหลวง   ชุมชนตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีชุมชน
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว  
ได้แก่ ชุมชนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ชุมชนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด 
ชุมชนตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์  โดยจะมีชุดชนที่หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ คือ 
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 25 หมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 27 หมู่บ้าน ดังน้ี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  1 ชุมชน ปทุมธานี 7 ชุมชน 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  3 ชุมชน  ปทุมธานี 3 ชุมชน 
คณะวิทยาการจัดการ          รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  1 ชุมชน  ปทุมธานี 1 ชุมชน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  2 ชุมชน  ปทุมธานี 2 ชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  1 ชุมชน ปทุมธานี 1 
ชุมชน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  1 ชุมชน ปทุมธานี 1 ชุมชน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  1 ชุมชน ปทุมธานี 2 ชุมชน 
คณะครุศาสตร์                  รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  1 ชุมชน ปทุมธานี 1 ชุมชน 
งานวิชาศึกษาทั่วไป            รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  1 ชุมชน ปทุมธานี 3 ชุมชน 
สสร.                              รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  2 ชุมชน ปทุมธานี 6 ชุมชน 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ สระแก้ว รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 11 ชุมชน (เอกสารแนบ 3.1) 

● สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สำนักส่งเสริม    
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
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รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1.1.2 ระดับ
ความสำเร็จของการ 
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหา   ของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณา
การภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 1 มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือกับ  
1. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี    
3. ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี   
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง   
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด   
7. ชุมชนเชียงรากน้อย เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย   
8. พัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกา   
9. อำเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  
10. ชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
11. กรมป่าไม้ และชุมชนหมู่ 9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว  
12. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี 
13. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ ระดับที่ 5   (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับ
น้ัน) 
1. กรมป่าไม้ และชุมชนหมู่ 9 บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้าน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 4   

1. มีการจัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือ 

● สำนักส่งเสริม      
การเรียนรู้และ   
บริการวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม         
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสริม  
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 
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ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

2. มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในวันที่ 11 พ.ย.60 
3. ประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี..เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการ
บริการวิชาการพัฒนาโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน..มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ
..5... การดำเนินกิจกรรมจะมีการทดสอบวัดผลก่อนการจัดกิจกรรม หลังจากน้ันจัด
กิจกรรมเป็นกลุ่มชื่อกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ:กิจกรรมต้องการหรือจำเป็น Need or 
Want , กิจกรรมรู้เท่าทันเกม ,  กิจกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย และ
กิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริมพลัง
ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา..เพื่อแลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ในด้านบริการวิชาการพันธกิจกสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการนำ
ความรู้ของนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ออกสู่
ชุมชน) ..มีผลการดำเนินงานอยู่   ระดับ..5... การดำเนินกิจกรรมสันทนาการ เป็นฐาน 
10 ฐาน  ประกอบด้วย ฐานที่ 1 Chemical around you (สารเคมีรอบตัวเรา) ฐานที่ 
2  What is Atom? (อะตอมคืออะไร) ฐานที่ 3 Cell structure (โครงสร้างของเซลล์) 
ฐานที่ 4  Food web and Food chain (สายใยและห่วงโซ่อาหาร) ฐานที่ 5 Plant 
and Animal (พืชและสัตว์) ฐานที่ 6  Vertebrate animal and invertebrate 
animal (สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) ฐานที่ 7  The Balloon 
(ลูกโป่งหรรษา) ฐานที่ 8  The Energy (พลังงาน) ฐานที่ 9  Reproduction of the 
flower pant (Angiosperm) (การสืบพันธ์ของพืชดอก)  และฐานที่ 10 Colorful 
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Chromatography (โครมาโตกราฟฟีแสนสวย) การดำเนินกิจกรรมเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
4. ชุมชนเชียงรากน้อย และ สวนพริกไทย เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิต
สูง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีการประเมิน
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม มี
ความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
 
พื้นที่ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือโดย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เทศบาล
ตำบลพระอินทร์ราชา และ รพ.สต.เชียงรากน้อย และมีการประเมินความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า มีความรู้ มีการนำไปใช้ และ ความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 90 
5. กิจกรรมสำรวจความต้องการรับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 500 โรงเรียน ซ่ึงมีโรงเรียนที่ดำเนินการตอบกลับการสำรวจจำนวน 445 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89 
6. กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ใน
ระหว่างการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 มีผลการดำเนินงานในครั้งที่ 1 และ2 อยู่ใน
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งที่ 1 และ2 คิดเป็นร้อยละ 92.3 
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และร้อยละ 95 ตามลำดับ 
7. กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ใน
ระหว่างการดำเนินงานโครงการ โดยมีเป้าหมายดำเนินกิจกรรมตามไตรมาสที่ 1 คิด
เป็นร้อยละ 100 
8. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านส่งเสริมอาชีพ ให้กับ
ชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดอบรมและ
ติดตามผล  6 ครั้ง เริ่มดำเนินการวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ 
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดอบรมและติดตามผล 5 
ครั้งเริ่มดำเนินการวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560   
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 
ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนวไลย จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 50 คน  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560  
ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน  วันที่ 19-22 ธันวาคม 
2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำอ้อม, โรงเรียนการบินไทย และโรงเรียนบ้านทุ่ง
กบินทร์ จังหวัดสระแก้ว 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย (บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย)  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ให้กับ
บุคลากรสายวิชาการ  จำนวน 40 คน 

 12. โครงการกระทงสมุนไพร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุความสำเร็จตาม
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ตัวชี้วัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 28 คน มีความพึงพอใจต่อการจัด
โครงการ คิดเป็น 4.31 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 86.20 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความ
เข้าใจต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็น 4.72 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.40 และผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความตระหนักถึงสำคัญของประเพณีลอยกระทง คิดเป็น 4.46 คะแนน  
13. โครงการทำบุญขึ้นปีใหม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุความสำเร็จตาม
ตัวชี้วัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็น  4.46 คะแนน  
13. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จ. สระบุรี..เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ด้านภาษาและการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน ..มีผลการ
ดำเนินงานอยู่  ระดับ..5...การดำเนินกิจกรรม English Camp for English Education 
Students การดำเนินกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ
ร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรง
อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
14. ชุมชนคลองห้า โดยการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถ
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้
ฝึกปฏิบัติการกับหุ่นฝึกปฏิบัติการโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทำให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ และมีความม่ันใจเพิ่มมาก
ขึ้น สามารถเป็นแกนนำในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ชุมชนต่อไป 
ชุมชนคลองห้าเป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือโดย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลคลอง
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ห้า และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ 
มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
    โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการ
ดำเนินการ  
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายการ
ดำเนินงาน และ 
มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.00 และผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ คิด
เป็น 
ร้อยละ 72 
    โครงการที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชนคลองห้า  
สรุปผลการดำเนินการจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของเป้าหมายการดำเนินงาน และมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.00 และ
ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้  คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 
ระดับ 3-4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
จากการดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 82 โครงการ จากโครงการบริการวิชาการและ
พันธกิจสัมพันธ์ ทั้งหมด 82 โครงการ โดยประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
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ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนจากการดำเนินโครงการทางคณะกรรมการฯได้จัดเวที
การถอดบทเรียนขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านชุมชนคลองห้าได้ตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจใน
ด้านความรู้ที่ได้รับซ่ึงในส่วนของเวทีการจัดการด้านความเข้าใจน้ันได้ให้ตัวแทน
ชาวบ้านที่ได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการประกอบอาชีพ 
(เอกสารแนบ 3.2) 

3.1.1.3 จำนวนชุมชนที่
มีศักยภาพในการจัดการ
ตนเอง  

2 
ชุมชน2 

- ชุมชน6 

 
มีการดำเนินการร่วมกับชุมชนจำนวน 9 ชุมชน จากการดำเนินงาน พบว่า ชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ ยังไม่ศักยภาพในการจัดการตนเองได้ โดยมีชุมชนดังน้ี 
คณะครุศาสตร ์จำนวน 2 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 
ตำบล บางปะอิน อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
ช ุมชนได ้ร ับความร ู ้ความเข ้าใจในการใช ้ท ักษะและการใช ้ภาษาไทยรวมถึง
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ชื่อชุมชนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ตำบล คลองหน่ึง อำเภอ คลองหลวง  จังหวัด
ปทุมธานี 
ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์อนามัยเพื่อเยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิต
สามารถประยุกต์ให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มี
คุณภาพชีวิตทีดีขึ้นส่งผลให้ชาติพัฒนาขึ้นตามลำดับ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตสุขอนามัยเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดี
และคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมวิทยาสาสตร์อนามัยเพื่อเยาวชน ผลิตน้ำยาอเนกประสงค์ 

file:///F:/Data/งานปี%202561/ติดตาม%2061/ตัวชี้วัด/สรุปเป้าประสงค์/3.2.docx
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จากหัวเชื้อน้ำหมักชีวภาพ ได้แก่ สบู่ล้างมือ น้ำยาล้างจาน และแชมพูสมุนไพร รวมทั้ง
วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้นำไปใช้อันเป็นการ
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ณ โรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บำรุง เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่นยืน 
คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชนคลองห้า ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การทำน้ำปรุงรสผลไม้ทรงเครื่องที่ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล 
และการทำลูกแป้งสมุนไพรซึ่งเกิดจากนวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่ชุมชนและ
สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 
2. ชื่อชุมชน สวนพริกไทย ตำบล/อำเภอ/จังหวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่คนในชุมชนสวนพริกไทย โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ในหัวข้อ การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และ การพัฒนาเวป
ไซต์สวนพริกไทย โดยชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จำนวน 2 ชุมชน 
1. ชุมชนตำบลคลองห้า  อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ทำให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน 



 
 
 
 

34 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

2. ชุมชนตำบลสวนพริกไทย  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนดำเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ทำให้เกิดความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 2 ชุมชน 
1. ช ื ่อช ุมชน เช ียงรากน้อย /ตำบล เช ียงรากน้อย /อำเภอบางปะอิน/จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา 
(อธิบายรายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน) 
เป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุโดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลเชียง
รากน้อยซ่ึงรับนักเรียนผู้สูงอายุเป็นรุ่นและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
ผู้สูงอายุนอกจากนี้เทศบาลตำบลเชียงรากน้อยยังมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรการอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2. ชื่อชุมชนคลองห้า /ตำบลคลองห้า /อำเภอคลองหลวง /จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนคลองห้าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีจิตใจ
เสียสละ อาสาเข้ามาดูแลรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยที่ตั้งของ
ชุมชนอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองห้า ซ่ึงชุมชนมีความต้องการได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตบุคคลใกล้ตัวในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะ
ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีซ่ึงจะช่วยให้สมองไม่ขาดเลือด และสามารถกลับมา
ทำงานได้เป็นปกติ ทั้งน้ีเทศบาลคลองห้าจึงเห็นความสำคัญในการยกระดับอาสาสมัคร
สาธารณสุขให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นคืนชีพ ซ่ึงจะสามารถ
เป็นแกนนำในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ดีสามารถเผยแพร่และอบรม รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ได้ครอบคลุมพื้นที่และส่งผลที่ดีกับชุมชนต่อไป 
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3.1.2 โครงการ
พัฒนาจิตอาสาให้กับ
นักศึกษาในการ
ดำเนินการ   งาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละหลักสูตร
ที่นักศึกษามีโครงการ     
จิตอาสาในการ
ดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
41.67 

จำนวนหลักสูตรที ่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน 72 หลักสูตร มีหลักสูตร
นักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จำนวน 27 โครงการ 
จำนวน 30 หลักสูตร คิดเป็นหลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาเท่ากับร้อยละ 
41.67 ได้แก่ 
คณะครุศาสตร ์ร้อยละ 100  
มีจำนวนทั้งหมด 9 หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดำเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ จำนวน 9 หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาโรงเรียนชุมชนเพื ่อเสริมสร้างความรู ้มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษอย่างยั่งยืนเพื่อการดำรงชีวิตสู่สังคม AEC สถานที่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกา
ยาราม และโรงเร ียนเช ียงรากน ้อย (ทร ัพย์ -ส ั ง เว ียน เหราบ ัตย ์อน ุสรณ์ ) จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ดำเนินการ 14 กุมภาพันธ์ 2561  
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม Healthy School สถานที่ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง จ.
ปทุมธานี  วันที ่ดำเนินการ 30 พฤศจิกายน 2560 ชื ่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั ่วไป , สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั ่วไป , 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ภาษาพาน้องเพลิน  สถานที่ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ -
สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ดำเนินการ 25 ธันวาคม 2560 
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาจีน 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม English Camp for English Education Students  สถานที่ 
โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จ.สระบุรี วันที่ดำเนินการ 3 – 5, 19 กุมภาพันธ์ 2561 

งานวิชาศึกษาทั่วไป งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 
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ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการนำ
ความรู ้ของนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ออกสู ่ชุมชน  
สถานที่ โรงเรียนวัดชุมพล 
นิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ดำเนินการ 29 พฤศจิกายน 2560 ชื่อหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา ครูภาษาจีน  สถานที่ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จ.
ปทุมธานี   
วันที่ดำเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
7. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 3 สถานที่ โรงเรียน   วัดพืช
นิมิต   
จ.ปทุมธานี วันที ่ดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2560 ชื ่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
8. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า จ.
ปทุมธานี สถานที่ ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี วันที่ดำเนินการ 25 พฤศจิกายน 
2560 และ 9 ธันวาคม 2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของ
นักเรียน สถานที่ โรงเรียนวัดเบญพาด จ.กาญจนบุรี วันที่ดำเนินการ 23 – 24 ธันวาคม 
2560  
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
10. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่ายพัฒนาคณิตศาสตร์สู่อาเซียน  สถานที่ โรงเรียนวัดมงคล
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พุการาม  
จ.ปทุมธานี  วันที่ดำเนินการ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
11. ชื ่อโครงการ/กิจกรรม Christmas for all  สถานที ่ โรงเรียนปากคลองสอง จ.
ปทุมธานี  วันที่ดำเนินการ 22 ธันวาคม 2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
12 .ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการโรงเรียน ตชด.  สถานที่ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนการบินไทย จ.สระแก้ว วันที่ดำเนินการ 7 – 8 มิถุนายน 2561 ชื่อ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาจีน 
13. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการอ่าน
ออกเข ียนได ้” กับโรงเร ียนว ัดลาดทราย  สถานท ี ่  โรงเร ียนว ัดลาดทราย จ.
พระนครศรีอยุธยา วันที่ดำเนินการ 17 กรกฎาคม 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 
14. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “กิจกรรมการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้สื ่อการเรียนรู ้ภาษาจีนและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ภาษาจีน” กับโรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ 1) สถานที่ โรงเรียนบางปะอิน (รา
ชานุเคราะห์ 1) จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ดำเนินการ 12 กรกฎาคม 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
15. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “นวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด” กับโรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา สถานที่ โรงเรียนสังข์



 
 
 
 

38 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

อ่ำวิทยา จ.ปทุมธานี 
วันที ่ดำเนินการ 2 – 3 กันยายน 2561 ชื ่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
16. ชื ่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคร ูด้านการเร ียนการสอน : 
“นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด” กับโรงเรียนบ้านคลองขวางบน  
สถานที่ โรงเรียนบ้านคลองขวางบน  
จ.ปทุมธานี วันที่ดำเนินการ 2 – 3 กันยายน 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
17. ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “การ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้โครงการและปัญหาเป ็นฐาน (Project Based Learning and 
Problem Based Learning)” กับโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สถานที่ โรงเรียนวัดชุม
พลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ดำเนินการ 20 กรกฎาคม 2561 ชื่อหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
18. ชื ่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคร ูด้านการเร ียนการสอน : 
“กิจกรรมการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกลางคลองสิบ สถานที่ โรงเรียนกลางคลองสิบ 
จ.ปทุมธานี วันที ่ดำเนินการ 14 กรกฎาคม 2561  ชื ่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 100  
หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ จำนวน 13 
หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 
สถานที่ชุมชนตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี วันเดือนปีดำเนินการ 17  , 23 
พฤศจิกายน 2560/ 1, 7 ธันวาคม 2560  ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรศึกษา, คหกรรม
ศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม อบรมให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
สถานที่ชุมชนตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี วันเดือนปีดำเนินการ 29 มีนาคม 
2561       ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา, คหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
สถานที่ชุมชนตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา , คหกรรม
ศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม อบรมให้ความรู้การจัดตลาดในชุมชน การสร้างร้านค้าออนไลน์            
ความปลอดภัยในการใช้ Social Media และการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป 
สถานที่ชุมชนตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง ชื่อหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การสรุปผล ประเมินและติดตามโครงการเพื่อปรับปรุงกิจกรรม 
สถานที่ชุมชนตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างอาชีพและรายได้โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้า
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

ชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั ่งยืน สถานที ่ ชุมชนสวนพริกไทย อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันเดือนปีดำเนินการ วันที่ 28 มี.ค.61/25 เม.ย.61 ชื่อหลักสูตร 
เคมี,เทคโนโลยีชีวภาพ,คหกรรมศาสตร์,โภชนาการฯ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ฟิสิกส์, 
การจัดการภัยพิบัติฯ,อาชีวอนามัยฯ, คณิตศาสตร์ฯ, วิทย์คอม,IT,นวัตกรรมดิจิตอล,วิทย์
ศึกษาฯ 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 12.50  
มีจำนวนทั้งหมด 8  หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดำเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ จำนวน 1 หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเซรามิกส์จิตอาสาพัฒนาห้องปฏิบัติการ  
สถานที่บริเวณอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 และ 4   
วันเดือนปีดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2560  
ชื่อหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร้อยละ 33  
มีจำนวนทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดำเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ จำนวน 1 หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “โครงการจิตอาสาช่วยน้อง” สถานที่.โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 
อ.เมือง    
จ.สระแก้ว วันที่ 23 ธันวาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป 
งานวิชาศึกษาท่ัวไป ร้อยละ 100 มีนักเรียนทุกหลักสูตรเข้าร่วมไหม 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

  มีจำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการ
ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ จำนวน 6 หลักสูตร 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดการเรียนการสอนรายวิชา VGE109 สมัชชาว่าด้วยศาสตร์ของ
พระราชา สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2561  
ชื่อหลักสูตร : บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
มีจำนวนทั้งหมด 6 หลักสูตร   

1) สาขาการบัญช ี
2) สาขานิเทศศาสตร์ 
3) สาขาการจัดการสถานพยาบาล 
4) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
5) สาขาการจัดการทั่วไป 
6) สาขาเกษตรศาสตร์ 

3.2.1 โครงการ
บริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนว
พระราชดำริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
น้อมนำปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย  

ระดับ 5 ระดับ 
…4… 

 
 
 
 
 
 

1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน 
    ระดับที ่ 1 มีการมอบนโยบายในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
มหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนด และผลักดันนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบ ัต ิ ได้
ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 
    นโยบายสภามหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏฯ  พ.ศ. 2559 -2561  นโยบายข้อที ่  5  
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นผู้ดูแล

สำนักส่งเสริม       
การเรียนรู้และ  
บริการวิชาการ 

สำนักส่งเสริม  
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสานงานการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการดำเนินชีวิต       
    สำนักฯ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อ
วางแผนและหาร ือร่วมกันในการดำเนินโครงการ เพ ื ่อตอบสนองนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยฯ 
   ระดับท่ี 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถ
ลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น 
    สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ 
     โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน วันที่ 13 – 15 มิถุนายน  2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตร
เฉลิมพระเกียรติ 
     นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษา ได้ศึกษา และลงปฏิบัติจริง ด้านการน้อมนำการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     หลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ที่ได้ไปวางแผนการทำงานและ
จัดลำดับขั้นตอนของกระบวนการทำงาน ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น มีการตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องก่อนปริ้นงานเพื่อไม่ต้องแก้ไขหลายครั้ง มีการช่วยเหลืองานซ่ึงกันและ
กัน มีสติ มีสมาธิ และมีความรอบคอบในการทำงาน 
    ระดับที่ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และมี
การประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาวิธีการ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

จัดการทรัพยากร และเสริมสร้างอุปนิสัยที่ด ีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื ่อง เช่น 
บุคลากรหลังจากการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดทำบัญชี
รายรับ – รายจ่าย มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทาน ทำผลิตภัณฑ์ครัวเรือนใช้เอง 
เลี้ยงไก่ไข่ไว้รับประทาน และจำหน่ายทำให้ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ ประหยัดกระดาษ 
โดยการใช้กระดาษ 2 หน้าในการปฏิบัติงาน มีการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาอย่างประหยัด 
โดยการปิดไฟ ปิดน้ำเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ คำนึงถึงประโยชน์และผลเสียของการใช้ทรัพยากร ลดการใช้ถุงพลาสติก
ถ้าไม่เปรอะเปื ้อนสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ส่วนนักศึกษาได้นำความร ู ้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน รู ้จักประหยัด อดออม ประหยัดพลังงาน และทำ
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เอง 
    ระดับท่ี 4 มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหารบุคลากร 
และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากร 
และนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม 
     สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลจากบุคลากร และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เห็นว่าบุคคลต้นแบบที่นำหลักปรัชญาเศรษฐจิกพอเพียงมา
ใช้ในการดำเนินชีวิตและเห็นเป็นเชิงประจักษ์ ดังน้ี 
     1.  ผู้บริหาร คือ ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช  คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้นำ
ความรู้จากการเข้ารับการอบรมด้านหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชผัก 
ผลไม้ เพี่อใช้ในการบริโภค การลดใช้สารเคมีในการทำเกษตร เพื่อสุขภาพและรักษา
สิ่งแวดล้อมการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อใช้ในการสร้างที่พักอาศัย ให้กับอาจารย์ บุคคลภายใน 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ       มีกิจกรรมการปลูกผัก
สวนครัวรั้วกินได้ เช่น ปลูกมะเขือ พริก รวมทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ ปลา และกบเพื่อรักษา
สมดุลธรรมชาติ 
      2.  บุคลากร คือ นางสาวบุษบงก์ วินิยม  นักกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ บุคลากรที ่ นำไปต่อยอด คือ ได้กลับไปปลูกผักสวนครัวที ่บ้าน
ต่างจังหวัด 
      3. นักศึกษา คืออนางสาวบุญยนุช  แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้นำความรู้จากการเข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐจิกพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชาตามรอยพระยุคลบาท ไปปลูกพืชผักสวนครัว การทำน้ำ
หมึกชีวภาพใช้เองที่บ้าน และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ให้กับญาติพี ่น้อง และเพื ่อนบ้าน 
นอกจากนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ของมหาวิทยาลัยโดยการปลูกพืชผัก
สวนครัว ซ่ึงเป็นตัวอย่างให้เพื่อนนักศึกษาได้ปฏิบัติตาม ในการน้ีสำนักฯ เห็นว่าบุคคล
ทั้ง 3 เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 

3.2.2 โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ดำเนินงานโครงการที่
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

 งานโครงการอนุรักษ์      
พันธุกรรมพืชฯ 

งานโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ฯ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิม  
พระเกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของ     
การดำเนินงานโครงการ
ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
…100……

. 

สามารถดำเนินการได้ครบตามวัตถุประสงค์ทุกโครงการ ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม         
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● สำนักส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการ
วิชาการ 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 

3.3.1 โครงการ
พัฒนาครูประจำการ
แบบ Coaching 
และสร้างเครือข่าย 
ในจังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาครู
ประจำการแบบ  
Coaching 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี สระแก้ว ปราจีนบุรี และโรงเรียน
เครือข่ายในจังหวัดนนทบุรี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา และนครนายก เพื่อ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching มีผลการดำเนินงาน
อยู่ระดับ 5 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามรายละเอียดดังน้ี  

- กิจกรรมสำรวจความต้องการรับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 500 โรงเรียน ซ่ึงมีโรงเรียนที่ดำเนินการตอบกลับการสำรวจจำนวน 
445 โรงเรียน จาก 890 คน การประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ 89 โรงเรียนมีการนำผลสำรวจไปพัฒนาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของครูภายในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- กิจกรรมวารสารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้ที่
ได้รับองค์ความรู้ มีการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน ผลประเมินความพึงพอใจใน

งานพัฒนาครูและ
บุคคลากรทาง  
การศึกษา 

งานพฒันาครู
และบุคลากร
ทาง   
การศึกษา 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

การได้รับวารสาร ร้อยละ 95.5 ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 96.2 และการนำ
ความรู้ไปใช้ ร้อยละ 93.3 การประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมคิด
เป็นร้อยละ 100 เพื่อการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- กิจกรรมค่ายจัดการเรียนรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการ
ดำเนินงานจำนวน 5 ครั้ง จากเดิมตั้งเป้าหมายดำเนินงาน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม แบ่งออกเป็น ครู จำนวน 51 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 
483 คน รวม 534 คน จากทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์  โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
โรงเรียนโคกสูง โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น และโรงเรียนบ้านบุกะสัง โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม ร้อยละ 94.3 ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 
95.1 และการนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 89.7 การประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 

- กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความสามารถในกลุ่มสาระวิชา
ต่างๆ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งออกเป็น 
ครู จำนวน 200 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 20 คน รวม 220 คน 
จากทั้งหมด 10 โรงเรียน โดยมีผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม ร้อย
ละ 93.4 ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.5 และการนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 
92.1 โดยผู้ที่ได้รับองค์ความรู้ มีการนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีการสร้างองค์
ความรู้อย่างยั่งยืน การประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 100 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

- กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งออกเป็น ครู จำนวน 278 คน บุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 25 คน รวม 303 คน จากทั้งหมด 119 โรงเรียน โดยมี
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม ร้อยละ 93.4 ความรู้ความเข้าใจ ร้อย
ละ 91.5 และการนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 92.1 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้เทคนิคการสอน เช่นการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์แบบ  Open 
Approach การวิจัยในชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยีเพ่อการวิจัยในชั้นเรียน การ
สอนวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนุก เป็นต้น จากเดิมตั้งเป้าหมายดำเนินงาน 4 
ครั้ง แต่ดำเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ครั้ง การประเมินความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายมีการนำเทคนิคการ
สอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ในกลุ่มสาระวิชาต่างๆ : 
สวนภาษา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งออกเป็น ครู จำนวน 10 คน บุคลากร
ทางการศึกษา จำนวน 190 คน รวม 200 คน จากทั้งหมด 2 โรงเรียน โดยมี
ผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม ร้อยละ 92.3 ความรู้ความเข้าใจ ร้อย
ละ 96.8 และการนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 93 โดยผู้เข้ารับการอบรม มีการนำ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปใช้ภายในโรงเรียน ทำให้เกิดการขยายความรู้ 
และนำสวนพฤกษศาสตร์ไปสร้างองค์ความรู้ในการเรียนอ่ืนๆ เช่น เป็นแหล่ง
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จำนวนเป้าหมายในการ
ดำเนินการที่ตั้งไว้ จำนวน 1 ครั้ง มีการดำเนินงานทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง การ
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
- กิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดการศึกษาแบบ 

PLC มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งออกเป็น ครู จำนวน 188 คน บุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 25 คน รวม 213 คน จากทั้งหมด 66 โรงเรียน โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม ร้อยละ 95.8 ความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 
92.2 และการนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 90 โดยผู้เข้าอบรมมีการนำระบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาการสอนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 

- กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีการดำเนินกิจกรรมจำนวน 3 ครั้ง การประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 

3.4.1 โครงการ
บรรยายสาธารณะ 
(Public Lecture) 

3.4.1.1 มหาวิทยาลัย      
มีการเปิดการบรรยาย
สาธารณะ             
(Public Lecture)   
เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้เข้ามาฟัง
แนวความคิดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิต        นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจน

1 
หน่วย 

- 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการดำเนินได้ดำเนินการเป ิดการ
บรรยายสาธารณะ (Public Lecture) เพ ื ่อให ้ประชาชนในช ุมชนได ้ เข ้ามาฟัง
แนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่เป้น
การดำเนินงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
การบรรยาจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัย 
หัวข้อการบรรยาย  การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ 
หัวข้อการบรรยาย  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอ
ขอรับรางวัลประจำปี สำหรับองค์การปกครองสวนท้องถิ่น: มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
(มิติที่ 2) 
สถานที่  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

คณะมนุษยศาสตร์   
และสังคมศาสตร์ 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

ได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน 

วันเดือนปี  29 พฤศจิกายน 2560 ชื่อชุมชน/บุคคลที่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนายลือชัย  
แสงเงินอ่อนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน(ชื่อ) องค์การบริหารส่วน
ตำบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสริม
ศาสนา ทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
และ   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ      
การดำเนินงานบริหาร
จัดการงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ    
5 

ระดับ 5 ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
อยู่ระดับ   5  ดำเนินการได้ 6-7 ข้อ (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับน้ัน) 
1.กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
2.จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
3.กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.ประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5.นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
โครงการ/กิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตัวอย่างเช่น 
  - โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 
  - โครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
  - โครงการรักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคีต) 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  - โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์ 
  - โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
  - โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลและเป็นมหาลัยที่รับผิดต่อสังคม 

● งานศิลปวัฒนธรรม 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

  - โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 
  - โครงการพัฒนาเครือข ่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  - โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม 
  - โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
  - โครงการวันเฉลิม ร.10 
  - โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 
  - โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 
  - โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ 

4.1.2 โครงการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้        
ด้านงานส่งเสริม
ศาสนา ทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.2.1 จำนวนแหล่ง
เรียนรู้ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม1   

2 แหล่ง 2 แหล่ง 
 

แหล่งการการเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมท่ีได้พัฒนา จำนวน....2...แหล่ง ได้แก่ 
1. ชื่อแหล่งการเรียนรู้เรือนไทย..มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์   ตำบล  คลองหน่ึง  อำเภอ  คลองหลวง   จังหวัด  ปทุมธานี 
2.ชื่อแหล่งการเรียนรู้ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  ตำบล คลองหน่ึง  อำเภอ คลองหลวง  จังหวัด ปทุมธานี 

งานศิลปวัฒนธรรม งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2.2 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
ตามเป้าหมายที่กำหนด
ในแหล่งเรียนรู้        
ด้านศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านงานส่งเสริมศาสนา ทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน.1,900 คน  
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ...2,165...คน คิดเป็นร้อยละ.....100....... แยกเป็น 

   1.ชื่อโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          ในพระบรมราชูปถัมภ์   
วันเดือนปี...13.ต.ค.60...จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ..400.......คน คิดเป็นร้อยละ......200.... 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

  2.ชื่อโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์   วันเดือนปี...13.ต.ค.60...จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 200 คน 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ..200.......คน คิดเป็นร้อยละ......100.... 
3. ชื่อโครงการประเพณีวันลอยกระทง สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์   วันเดือนปี...1-3 พ.ย. 0..จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1,000.....คน. 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ..1,500......คน คิดเป็นร้อยละ.....100............ 
4. ชื่อโครงการวันพ่อแห่งชาติ      สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์   วันเดือนปี...5.ธ.ค.60.. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย..200...คน 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ..200....คน คิดเป็นร้อยละ.....100..... 
5. ชื่อโครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม สถานที่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม  วันเดือนปี  7 ก.พ. 61 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย..30...คน 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ..45....คน คิดเป็นร้อยละ.....1..... 
6.ชื่อโครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 80 คน 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ..120....คน คิดเป็นร้อยละ......120.... 
7.ชื่อโครงการรักษ์วัฒนธรรม(สวนสังคีต)  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์   วันเดือนปี...26..ก.พ..61.. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน 
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ..100....คน คิดเป็นร้อยละ......100.... 
8.โครงการประเพณีวันสงกรานต์  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์           
ในพระบรมราชูปถัมภ์   และ ศาลากลาง(หลังเก่า) จังหวัดปทุมธานี  
วันเดือนปี...10-11..เม.ย...61.. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 100 คน  จำนวนผู้เข้าร่วม
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

โครงการ..150....คน คิดเป็นร้อยละ......150.... 
10. โครงการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและ
ต่างประเทศ สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     ในพระบรมราชูปถัมภ์   
วันเดือนปี...15..มิ.ย.61-15.ส.ค.61.. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน  จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ...50.....คน คิดเป็นร้อยละ....100....... 
11. ชื่อผลงานโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำนัก
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันเดือนปี.25-26 กรกฎาคม 2561   
เผยแพร่โดยเข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย 
12.ชื่อผลงานโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ 
University of Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชาวันเดือนปี
...15..มิ.ย.61-15.ส.ค.61.. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 22 คน  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ...
22.....คน คิดเป็นร้อยละ....100....... 
13.โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2561 สถานที่ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     ในพระบรมราชูปถัมภ์   วันเดือนปี...15..มิ.ย.
61-15.ส.ค.61.. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 50 คน  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ...50.....คน 
คิดเป็นร้อยละ....100....... 

4.1.3 โครงการสร้าง
ผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ

4.1.3.1 จำนวนผลงาน
อนุรักษ์ ส่งเสริม       
สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ใน

1 ผลงาน 6 ผลงาน ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 6 ผลงาน ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับชาติ 1 ผลงาน 
1. วิจิตรการกรองร้อยพวงมาลา แบบประณีตศิลป์ .สถานที่..มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

งานศิลปวัฒนธรรม งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

การเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

วิทยาเขตสุพรรณบุรี .วันเดือนปี 17.ก.ค. 2561 
เผยแพร่โดยหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับชาติ 5 ผลงาน 
1. ชื ่อผลงาน ลูกต้นเป็ดน้ำ ( 5 ชิ ้น)  สถานที ่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ.นครปฐม 
วันเดือนปี  15-26 ตุลาคม 2561  เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ชื่อผลงาน บิดเบือน (26 ชิ้น) สถานที่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ.นครปฐม 
วันเดือนปี  15-26 ตุลาคม 2561  เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3. ชื่อผลงาน ปลามหาสนุก สถานที่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.
นครปฐม 
วันเดือนปี  15-26 ตุลาคม 2561  เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ชื่อผลงาน แรงฟืน สถานที่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
วันเดือนปี  15-26 ตุลาคม 2561  เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
5. ช ื ่อผลงาน เปลวไฟระบายสี 2561 (5 ช ิ ้น)  สถานที ่  หอศิลป ์สนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จ.นครปฐม วันเดือนปี  15-26 ตุลาคม 2561  เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.2.1 โครงการ      
สร้างเครือข่าย        
หรือจัดกิจกรรม     
ดา้นศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น       
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวน
เครือข่ายพันธมิตร       
ที่มีความร่วมมือ          
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ จำนวน 4 เครือข่าย ดังน้ี 
ในประเทศ 
1. โครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่าง..มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...กับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
สถานที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
วันเดือนปี  7 กุมภาพันธ์ 2561 
2. โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่าง..1-13 เมษายน  2561กับ สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี  
สถานที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี วันเดือนปี11 เมษายน 
2561 
3. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม สถานที่สำนักศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันเดือนปี.25-26 กรกฎาคม 2561 
เผยแพร่โดยเข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย 
4. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ University of 
Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา 
14-18 กันยายน 2561 
 
 

งานศิลปวัฒนธรรม งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

ต่างประเทศ 
1. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ ณ University of 
Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา 
14-18 กันยายน 2561 

4.3.1. โครงการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

4.3.1.1 จำนวนเงิน
รายได้ที่เกิดจากการ
บริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไป
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

10 
 ล้านบาท 

1,072,45
0บาท 

 

เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที ่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ จำนวน 1,072,450 บาท เกิดจากการดำเนินงาน ดังน้ี 
1. โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 เกิดรายได้จำนวน 100,000 บาท 
2. โครงการรักษ์วัฒนธรรม  เกิดรายได้ จำนวน 99,850 บาท 
3. การจัดหารายได้จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์(เรือนไทย)เกิดรายได้
จำนวน  
827,100 บาท 
4. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม  เกิดรายได้จำนวน 45,500 บาท 

● งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
● งานบริหาร
ทรัพย์สินและจัดการ
รายได้ 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
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เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคล  
สู่ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ความสำเร็จของ การ
จัดการทรัพยากร
บุคลากร สู่ความเป็น
เลิศ 

ระดับ 5 ระดับ..5……. ผลการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรบุคลากร สู่ความเป็นเลิศ อยู่ระดับ......5........         
     การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร เป็นกระบวนการ ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และวิธีการทำงาน ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น จึงจะสามารถดำเนินการไปโดยบรรลุ
เป ้าหมายได้ ก ิจกรรมใดที ่ม ีส่วนทำให ้การเร ียนการสอนดีขึ ้น และช่วยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทั้งสิ้น  เช่น  การเพิ่มความรู้ 
และประสบการณ์ เป็นครั้งคราว การเข้าร่วมประชุม การพัฒนาเทคนิคการสอน การ
พัฒนาความรู้ของนักเรียนนักศึกษา การได้รับตำแหน่งทางวิชาการ การประเมินผล
การเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างโรงเรียนหรือสถาบันการศ ึกษา  
การเขียนตำรา การวิจัย การทำงานด้านการบร ิหารการศึกษาดูงานทั ้งในและ
ต่างประเทศ การได้รับการพิจารณาความดีความชอบ การจัดมาตรฐานของโรงเรยีน
หรือสถาบันการศึกษา มักถือเกณฑ์ว่า ถ้ามีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้ว่า มาตรฐาน  ทางการศึกษาจะต้องดีตามไปด้วย ดังน้ี 
     1)  อาจารย์ และบุคลากร ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ  แนวคิดใหม่  ทัศนคติที่ดี
ต่อการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุด 
     2)  อาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา
คณะและมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า 
     3) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาบุคลากรของคณะครุศาสตร์ มีระบบการบริหารจัดการที่
ดีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

● งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี  
● งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมืออาชีพ 

● งานบริหารงาน
บุคคล สำนักงาน
อธิการบดี  
● งานพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.2.1 โครงการ 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  

5.2.1.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามแผน  

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงตามแผนจำนวน20ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผน.20 คิดเป็นร้อยละ 100 

งานนิติการ สำนักงาน
อธิการบดี 

งานนิติการ 
สำนักงาน
อธิการบดี 

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
และเป็นมหาวิทยาลัย   
ที่รับผิดชอบต่อสังคม 
มีการเบิกจ่ายให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบ 

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ      
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
 90 

ร้อยละ 
…97.07…… 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณตามแผนในไตรมาสที่....3...... 
จำนวน....7,809,499.00.....บาท เบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามแผนจำนวน.. 7,580,726.62..บาท  
คิดเป็นร้อยละ...97.07.......ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน  

หน่วยงานทั้งหมด 
 

กองนโยบายและ
แผน 

 

5.2.3 โครงการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพิ่มขึ้น 

5.2.3.1 ร้อยละคะแนน
เฉลี่ยผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
6.74 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับที่ 5 ค่าคะแนนเท่ากับ 80.72  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับที่ 5 ค่าคะแนนเท่ากับ 86.16   
เปรียบเทียบกับ มีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 5.44  คิดเป็นร้อยละ 6.74 

งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี 

งานบริหารงาน
บุคคล 
สำนักงาน
อธิการบดี 

5.2.4 โครงการ   
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและพัฒนา

5.2.4.1 ร้อยละของ ผล
การประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ

ร้อยละ 3 ระดับ
คณะ ร้อย
ละ 0.92 

ระดับคณะ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เพิ่มขึ้น จาก
ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.92  ไม่บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

● งานมาตรฐานและ
การจัดการคุณภาพ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

คุณภาพการศึกษา 
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

คณะ และมหาวิทยาลัย
ภายในตามเกณฑ์ สกอ. 
เพิ่มขึ้น 

 
ระดับ

มหาวิทย
าลัย  

ร้อยละ - 

ระดับคณะ/วิทยาลัย เม่ือวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 จำนวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย มี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  
คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 4.33 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ/วิทยาลัย เม่ือวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 จำนวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย มี
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพระดับคณะ จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 4.37 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  
ระดับมหาวิทยาล ัย ผลการประเมินการประก ันคุณภาพการศ ึกษา  ระดับ
มหาวิทยาลัย ลดลงจากปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.74  ไม่บรรลุเป้าหมาย
ท่ีต้ังไว้ 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดบัมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 
คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 19-20 กันยายน 2561 จำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัว
บ่งชี้ คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 4.28 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

5.2.4.2. ระดับ
ความสำเร็จการจัดการ
คุณภาพการศึกษา เพื่อ
การดำเนินที่เป็นเลิศ
(EdPEx) 

ระดับ 4 - - งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

งานมาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
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รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.2.5 โครงการสื่อสาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC)  

5.2.5.1 ระดับ
ความสำเร็จของการ
ดำเนินการสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณา
การ (IMC) 
 

ระดับ 4 ระดับ- มีผลการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
อยู่ระดับที่ ไม่มีผลรายงาน 

● งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี 
● หน่วยงานทั้งหมด 

● งาน
ประชาสัมพันธ์ 
● สำนักงาน
อธิการบดี 

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ 
โดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนการจัดประชุม 
 
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
…100.00….. 

งบประมาณตามแผนการจัดประชุม จำนวน...21,600.00.........บาท เบิกจ่ายจำนวน
......21,600.00..........บาท คิดเป็นร้อยละ.......100.00......... 
 

● สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
● หน่วยงานทั้งหมด 
● สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

● สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
● หน่วยงาน
ทั้งหมด 
● สำนักส่งเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

5.2.7.โครงการ  พัฒนา
มหาวิทยาลัย เพื่อ
รองรับการจัดอันดับ  
Webometrics 
Ranking 

5.2.7.1  ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics Ranking 
เม่ือเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยในกลุ่มราช
ภัฏ 

≤15 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน ทั้งหมด 38 แห่ง มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอับดับด้วย 
Webometrics Ranking อยู่ลำดับที่ 28 ในกลุ่มราชภัฏ 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงา
นสะสม

ไตรมาสท่ี 
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รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.3.1 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
มหาวิทยาลัยแห่ง
ความพอเพียง  

5.3.1.1 ผลการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยสี
เขียว (ระดับเอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
192 

การดำเนินการประจำปี 2561 ขณะน้ีมีผลการจัดอันดับ อยู่อันดับที่ 25 ของประเทศ
ไทย จากจำนวน 32 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ มีผลการเข้า
ร่วมการจัดอันดับอยู่ที่ 192 ของเอเชีย จากจำนวน 306 มหาวิทยาลัยทั่วเอเชียที่เข้า
ร่วมการจัดอันดับ และขณะนี้มีผลการจัดอันดับอยู่ที่ 517 ของโลก จากจำนวน 719 
มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ  

● หลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
● สำนักงานอธิการบดี 
● หน่วยงานทั้งหมด 

สำนักงาน
อธิการบดี 

5.4.1 โครงการจัดหา
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ทรัพยากร 
สนับสนุนการศึกษา 
การวิจัย การบริการ
วิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกและ
บริการขั้นพื้นฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

>3.51 …>3.51.. ในปีงบประมาณ..2561.........มีผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้น
พื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ..5...มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ... >3.51...... 

● สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

 5.4.1.2 ร้อยละของ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เช่น หนังสือ
ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อ    การ
สืบค้นที่เพิ่มขึ้นต่อปี  

ร้อยละ 
 5 

ร้อยละ  
18.80 

มีมีการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือตำรา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 187,160 
เล่ม  
ปี 2561 จำนวน 230,482 เล่ม เพิ่มขึ้นเป็น จำนวน 43,322 เล่ม คิดเป็น 
ร้อยละ   18.80    แยกเป็น (อธิบายทรัพยากรแต่ละประเภทจำนวนเท่าไหร่) 
   1. หนังสือ 146,189  เล่ม   
   2. วารสาร  18,141  เล่ม 
   3. วิจัย วิทยานิพนธ์  14,658  เล่ม 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

   4. สื่อโสตทัศนวัสดุ   12,017  แผ่น  
(รวมรายการท่ี 1-4  จำนวน  191,005  เล่ม) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561) 
- จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น  แยกเป็น 
1.ฐานข้อมูลท่ีบอกรับเป็นสมาชิก 5 ฐาน  

รายการ จำนวน 
1 ฐานข ้อม ูลกฤตภาคข ่ าวออน ไล น์  
(iQNewsClip) (Online News Clipping) 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จำนวน 
30  ฉบับ 

2 ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จำนวน 
29  ฉบับ 

3 ฐานข้อมูล iGLibrary จำนวน 2,533 รายการ 
4  ฐ านข ้ อม ู ล  EDS (EBSCO eBooks 
Collection) 

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับ 
เครือข่าย 616 เล่ม 

5 ฐานข้อมูล e-Magazine นิตยสาร 9 ปก  583 ฉบับ 
หน ั งส ื ออ ิ เ ล ็ กทรอน ิ กส์
จำนวน 54 เล่ม 
จำนวนรวม 637 ฉบับ/เล่ม 

รวมรายการในฐานข้อมูลฯสมาชิก 3,845 รายการ 
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2.ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น จำนวน  11  ฐาน 
2.1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนโดย
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : Uninet ให้การบอกรับ 

รายการ จำนวน 
1 ABI/INFORM Collection ฉบับเต็มมากกว่า 8,500  ชื่อเรื่อง 
2 ACM Digital Library บทความ (Full Text) ไม่น้อยกว่า 17,000 

ชื่อเรื่อง 
3 ProQuest Dissertation & Theses Global  
4 SpringerLink – Journal เอกสารฉบับเต็ม 1,130ชื่อ 
5 Web of Science วารสาร 9,200 รายชื่อ 
6 Academic Search Complete  
7 H.W. Wilson (12 Subjects) : วารสาร 1,400 ชื่อเรื่อง 
8 EBSCO Discovery Service Plus Full Text  
9 American Chemical Society Journal (ACS) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1,400 เล่ม 
รวมรายการในฐานข้อมูล สกอ. 35,630 รายการ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

64 
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ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

2.2.ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 
รายการ จำนวน 
1 สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
(UCTAL) 

ร า ย ก า ร ข อ ง ส ำ น ั ก ว ิ ท ย บ ร ิ ก า ร ฯ 
ในระบบ UCAL 6,990 รายการ *(นับ 1 
ฐานข้อมูลอยู่ใน ALIST) 

 
 
2.3 ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) 

รายการ จำนวน 
1 ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์  
TDC (Thai Digital Collection) 
*(นับ 1 ฐานข้อมูลอยู่ใน ALIST) 

จำนวนระเบียนของสำนักวิทยบริการฯ 
รวม   952  รายการ *(นับ 1 ฐานข้อมูล
อยู่ใน ALIST) 

(รวมฐานข้อมูล  จำนวน  39,477 รายการ) 
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5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบเครือข่ายให้
พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

5.4.2.1 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential University 

>3.51 3.84 ในปีงบประมาณ. 2561 .มีผลความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential 
University อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.84 

● งานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

● งานสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์  

5.5.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.5.1.1 อัตรา
ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI)  

≥20 4.85 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 4.85 กำไรสุทธิ 2,884,304.18 จาก 
จากงบประมาณรายจ่าย 59,437,850.19 บาท 

งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได้ 

งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

5.6.1 โครงการบริหาร
จัดการโรงเรียนสาธิต 
เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 

5.6.1.1จำนวนนักเรียน
ที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 

ตาม
นโยบาย
รัฐบาล 

1,690 ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,690 คน มีที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล 1,690 คน  

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
วไลยอลงกรณ์ 
 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ์ 

 
5.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

>4.51 4.75 
 

โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 
พ.ศ. 2560 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.75 อยู่ในระดับ
คุณภาพระดับ ดีเยี่ยม 

5.6.1.3 ร้อยละของ
นักเรียนที่มีผลการ
ทดสอบการศึกษา

> ร้อยละ 
50 

≥ ร้อยละ 
31.39 

จำนวนนักเรียนทั ้งหมดจำนวน 309 คน มีนักเรียนที ่มีผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่
ละช่วงชั้นดังน้ี 
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ระดับชาติ  ขั้นพื้นฐาน 
(ONET)   แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป 

1. ป.6 จำนวนท้ังสิ้น 73 คน นำมาคิดเกณฑ์ 70 คน อีก 3 คน มีความบกพร่อง 
1.1 วิชาภาษาไทย     ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.42 
1.2 วิชาคณิตศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.71 
1.3 วิชาวิทยาศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.71 
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.14 
2. ม.3 จำนวนท้ังสิ้น  113  คน 
2.1 วิชาภาษาไทย   ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน  82  คน คิดเป็น
ร้อยละ  72.57 
2.2 วิชาคณิตศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน  25  คน คิดเป็น
ร้อยละ  22.12 
2.3 วิชาวิทยาศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน  10  คน คิดเป็น
ร้อยละ  8.85 
2.4 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน  17  คน คิดเป็น
ร้อยละ  15.04 
3. ม.6 จำนวนท้ังสิ้น  123  คน 
3.1 วิชาภาษาไทย   ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน  56  คน คิดเป็น
ร้อยละ  45.53 
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3.2 วิชาคณิตศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน    8  คน คิดเป็น
ร้อยละ  6.50 
3.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน    5  คน คิดเป็น
ร้อยละ  4.07   
3.4 วิชาสังคมศึกษา   ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน    3  คน คิดเป็น
ร้อยละ  2.44 
3.5 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน    6  คน คิดเป็น
ร้อยละ  4.88 

 
 
 
 
 




