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ค าช้ีแจง 
1. วิธีการคิดค านวณร้อยละการบรรลุ 
               

จ านวนตัวช้ีวัดท่ีบรรลุ X  100 = ร้อยละการบรรลุ 
จ านวนตัวของช้ีวัดท้ังหมด  

 
2. วิธีการคิดค านวณร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
 

ผลการด าเนินงานของตัวช้ีวัด X  100 = ร้อยละความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  

 
ค่าระดบัความส าเร็จ 

0-20  = ปรบัปรุง ● 

  21-40  = พอใช้  ● 

  41-60  =  ด ี  ● 

  61-80  = ดีมาก  ● 

81-100 = ดีเยี่ยม  ● 
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สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดเปา้ประสงค์มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ 

เป้าประสงค์ 
จ านวนตัวช้ีวัด 

ท้ังสิ้น 
บรรลุ ไม่บรรลุ ร้อยละการบรรลุ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ที ่1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 

9 2 7 22.22 67.94 ● 

เป้าประสงค์ที ่2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถ่ิน เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ของประเทศ 

9 6 3 66.67 93.41 ● 

เป้าประสงค์ที ่3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
ความสุข และมีรายได้เพิ่มข้ึน 

6 2 4 33.33 54.26 ● 

เป้าประสงค์ที ่4 บัณฑิต และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม 
ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4 3 1 75.00 77.68 ● 

เป้าประสงค์ที ่5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และ
ธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับ
ต่อประชาชน 

17 7 10 41.18 78.76 ● 

รวม 45 20 25 44.44 74.52 ● 
ข้อมูล 3 มกราคม พ.ศ. 2561 
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ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  
1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)1 
ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในคณะ 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 
97.62 

ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนหลักสูตรที่มีเกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิง
ผลิตภาพ (Productive learning) 41 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 42 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 97.62  
และมีการน ากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจ านวน 72 
หลักสูตร (รวมทุกหลักสูตรที่เปิดสอน) คิดเป็นร้อยละ 100  
คณะครุศาสตร์                       จ านวน 5  หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 14 หลักสูตร  
คณะมนุษย์และสังคมศาสตร์      จ านวน 8  หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 11 หลักสูตร  
คณะวิทยาการจัดการ              จ านวน 7 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร  9  หลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ านวน 7 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร 14 หลักสูตร  
คณะสาธารณสุขศาสตร์             จ านวน 1 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร  3  หลักสูตร   
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ      จ านวน 4 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร  9  หลักสูตร   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร          จ านวน 2 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร  4  หลักสูตร   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       จ านวน 7 หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร  8  หลักสูตร  

ไม่บรรลุ 
 

97.62 

● 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 

1.2 จ านวนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่
ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น 

2 
หลักสูตร 

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
เน่ืองจากยังไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้แก่  
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรภาษาอังกฤษ /นานาชาติ 4 หลักสูตร  
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 1 หลักสูตร 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ภาษาอังกฤษ) ผ่าน
การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561 
หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 3 หลักสูตร 

ไม่บรรลุ 
 

0 
● 

 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ   
งาน

ทะเบียน 



5 
 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผ่านการประชุม
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน  2561 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2557 ผ่านการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 
กรกฎาคม  2561 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน  (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตร
ใหม่  พ.ศ. 2556 แก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ผ่านการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม  2561 

1.3 ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ
94.97 

ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 1,510 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 
1,434 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 94.97 (ยกตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดนเด่นของแต่ละคณะ) 
(เอกสารแนบ 1.3) 
คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 524 และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์จ านวน 524 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
1. ชื่อรายวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชื่อผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นและผ่านการทดสอบคุณภาพ 

2. ชื่อรายวิชาอนุกรมวิธาน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชื่อผลงาน สื่อการสอนไดดคโตมัสคีย์ชุดโปแกม่อน 

3. ชื่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  
หลักสูตรเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ชื่อผลงาน เจลล้างมือ พิมเสน 

บรรลุ 
 

100 

● 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 

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

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 207 และมี
รายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 207 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา  ประวัติศาสตร์กฎหมาย, นิติปรัชญา, กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักกฎหมาย , กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง , อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา , 
หลักสูตร  นิติศาสตร์ 
    1.1 ชื่อผลงาน  การให้บริการตอบปัญหากฎหมายในคลินิกกฎหมาย  
    1.2 ชื่อผลงาน คู่มือกฎหมายในชีวิตประจ าวัน (คลินิกกฎหมายสัญจร) 
2. ชื่อรายวิชา การท่องเที่ยวโดยชุมชน หลักสูตร การพัฒนาชุมชน 
    2.1 ชื่อผลงาน โครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี 
3. ชื่อรายวิชา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง , หลักสูตร  การพัฒนาชุมชน 
    4.1 ชื่อผลงาน  หนังสือพันธ์ุพืชและการใช้ประโยชน์จากป่าของชุมชนคลองอาราง 
    4.2 ชื่อผลงาน พรรณไม้โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2560  มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 143  โดยมีผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 131 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 91.61 เช่น  
1. รายวิชาการวางแผนและจัดรายวิชาน าเที่ยว สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในการวางแผน และ จัด
รายการน าเที่ยว นักศึกษาได้วางแผนและจัดรายการ  
น าเที่ยว 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 จ านวน 1 ผลงาน 
ชื่อผลงาน ผลงานโปสเตอร์และคลิปวิดีโอเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล  
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3. รายวิชาวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จ านวน 6 บทความ 
ชื่อผลงาน จ านวนผลงานวิจัยนักศึกษา จ านวน 6 เล่ม และบทความวิชาการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งสิ้น 366 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 359 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 98 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา  4122505A การวิเคราะห์และออกแบบระบบ หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    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  และมีรายวิชาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 112  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 98.24 เช่น 
1. ชื่อรายวิชาโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
    1.1 ชื่อผลงานยานยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ 
2. ชื่อรายวิชาโครงงาน 2 หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
    2.1 ชื่อผลงานการรักษาสมดุลของมอเตอร์ 2 แกน     
3. ชื่อรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์  หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
    3.1 ชื่อผลงานโรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 117 และมีรายวิชาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 59 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 50.42 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา ภูมิทัศน์เบื้องต้น หลักการออกแบบเบื้องต้น ไม้ดอกไม้ประดับส าหรับงานภูมิทัศน์ 
เรขานิเทศ และ วิชาทักษะทางช่างส าหรับงานภูมิทัศน์หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    1.1 ชื่อผลงานสวนวัฒนธรรมเมืองปทุมธานี 
    1.2 ชื่อผลงานไม้สอยมะยมคัดแยกใบจากวัสดุเหลือใช้ในเขตชุมชนเมือง 
2. ชื่อรายวิชาปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและวิชา การแปรรูปอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
    2.1 ชื่อผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบหมาน้อยแผ่นปรุงรสต้มย า 
    2.2 ชื่อผลงานการใช้ใบเครือหมาน้อยแทนวุ้นและเจลาตินในเต้าฮวยนมสด 
3. ชื่อรายวิชา เน้ือสัตว์และผลิตภัณฑ์เน้ือหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
    3.1 ชื่อผลงานการประยุกต์ใช้มันเทศสีม่วงในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอกไก่ 
    3.2 ชื่อผลงานการประยุกต์ใช้ข้าวไรซ์เบอรีในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นอกไก่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2/2560 มีจ านวนหลักสูตรที่มีเกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จ านวน 
2 หลักสูตร จาก 2 หลักสูตร เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น จ านวน 30 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิง
ประจักษ์จ านวน 30 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  เช่น 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น จ านวน 
25 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 25 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ตัวอย่าง
รายวิชาและผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (4144801) ผลงานเชิงประจักษ์คือ แผนการปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
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- การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (4143310) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ เครื่องมือ 7 ชิ้ น ที่ใช้ใน
การศึกษาชุมชน และโครงการพร้อมคู่มือส าหรับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน 
- ชีวสถิติสาธารณสุข (4141605) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
- ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข (SPH206) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ สื่อการ
ประชาสัมพันธ์ Well-Being Concepts 
- โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (SPH210) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) กับดักก าจัดยุงจากขวดน้ า       
2) สื่อประชาสัมพันธ์การล้างมืออย่างถูกวิธี 
- หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย (SPH203) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) คู่มือ
การท า CPR 2) mapping การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี 
- การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ (4144607) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อโปสเตอร์การให้ค าปรึกษา
ทางสุขภาพ 2) กิจกรรมการให้ค าปรึกษา ณ บ้านพักคนชรา จังหวัดปทุมธานี 
- การดูแลสุขภาพที่บ้าน (SPH314) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อสาธิตการเยี่ยมบ้านในขั้นเตรียม
วางแผนปฏิบัติฟื้นฟูการประเมินบ้าน 2) เขียนแผนการเยี่ยมบ้าน 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น 
จ านวน 5 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ตัวอย่าง
รายวิชาและผลงานที่โดดเด่น ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (4164801) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ แผนการ
ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การจัดการสถานพยาบาล (SHM101) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ แผนผังโครงสร้างการบริหารของ
สถานพยาบาลในระดับต่างๆ 
- การจัดการการบริบาลสุขภาพ (SHM103) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ คู่มือฉบับย่อในการดูแลผู้ป่วย 
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- อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (SHM106) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการจัดน้ าเสีย
โรงพยาบาล 
- ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล (SHM104) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ คู่มือ
ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ปีการศึกษา 2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 117 รายวิชา และมี
รายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 117 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา การวิจัยส าหรับธุรกิจการบิน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน (หลักสูตรนานาชาติ )  ชื่อผลงาน A Study of Demographic Variables related to 
Satisfaction Behavior of Customer in Using Reservation Online Ticket Booking Service 
in Airline Industry  
2. ชื่อรายวิชาการส ารวจและการวิจัยส าหรับการบริการและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม ชื่อผลงาน ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการ
บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในประเทศไทย  
3. ชื่อรายวิชา การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ส าหรับธุรกิจการบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจ บัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) ชื่อผลงาน โอกาสทางธุรกิจกับ
สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ปีการศึกษา 2560  มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 
49 รายวิชา  (ขอชื่อผลงานเพิ่ม) 
งานวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2560 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 9 รายวิชา และมีรายวิชาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์จ านวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 เช่น 
1. ชื่อรายวิชา VGE106 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์  
2. ชื่อรายวิชา VGE108 ความเป็นสากลเพื่อการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
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   (2.1) ชื่อผลงาน “นวัตกรรมการกจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล ”            
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด าเนินการจัดประชุมโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   (2.2) ชื่อผลงาน “พัฒนาเว็บไวต์เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี” การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ แนบบรรยาย (Oral Presentation) นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่
เศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
   (2.3) ชื่อผลงาน “การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน (HSK)” ของ
นักศึกษา สาขาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี 

1.4 จ านวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจากการเรียน
การสอนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ 
หรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนด  

30  
ผลงาน 

101 ผลงาน จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เ กิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น 2 
ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนดจ านวน 101 ผลงาน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน   2 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ             จ านวน   9 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  52 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             จ านวน    6 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร                 จ านวน  25 ผลงาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์              จ านวน   4 ผลงาน 
คณะครุศาสตร์                          จ านวน   3 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 1.4)  

บรรลุ 
 

100 

● 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 

1.5 จ ำนวนผลงำนเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษำที่

22 ผลงาน 12 ผลงำน 
 

จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน 12 
ผลงาน ได้แก่ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 10 ผลงาน 

ไม่บรรลุ 
 

54.55 

● 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ

file:///F:/Data/งานปี%202561/ติดตาม%2061/ตัวชี้วัด/สรุปเป้าประสงค์/1.4.docx
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ได้รับกำรอ้ำงอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพำณิชย์  

1. ชื่อผลงานการศึกษาอัตราส่วนความปลอดภัยของเสาเข็มตอก ด้วยสูตร 
Danish ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมถ์ 
ชื่อนักศึกษา นายปริวัฒน์  ฉันใด 
2. ชื่อผลงานการพัฒนาเครื่องคั่วข้าวโพดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ชื่อนักศึกษา นายธรรมนูญ  มะยมทอง 
3. การสร้างเครื่องพันฟิล์มอัตโนมัติ 
ชื่อนักศึกษา นายณัฐวุฒิ ศรศรี 
4.ระบบสายพานล าเลียงคัดแยกสีอัตโนมัติควบคุมโดยอาดูโน่ 
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 
ชื่อนักศึกษา นางสาวสุวรรณา แซ่แต้ 
10.การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาต้นแบบเครื่องปาดหน้าปูนซีเมนต์ 
ชื่อนักศึกษา นายพิตรพิบูล เพ็งมาก 
 

งาน
ทะเบียน 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 2 ผลงาน 

1. ชื่อผลงาน น้ ายาท าความสะอาดกระสอบน้ าตาล 
ชื่อนักศึกษา 
       นายสุรสิทธ์ิ ภู่ถนนนอก 
       นางสาววิชุดา ยี่ยวน 
       นางสาวณัฐกานต์ บุญปลูก 
       นายศรัญชัช ทองอยู่ 
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหน่วยงาน/อ่ืนๆ(ระบุ) บริษัทน้ าตาลสระบุรี.จ ากัด 
วัน/เดือน/ปีที่อ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ 1 มกราคม 2561 
2. ชื่อผลงาน การจัดท ามาตรฐานลักษณะปรากฎของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องเพื่อใช้ในการ
ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
ชื่อนักศึกษา นางสาวนุชจรีย์ ชุมศรี  
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากหน่วยงาน/อ่ืนๆ(ระบุ) บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จ ากัด วัน/เดือน/ปีที่อ้างอิงหรือน าไปใช้ประโยชน์ 4 กค. 2561 

1.6 ระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เม่ือ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)3 สูงขึ้น 

B2 - ในปัจจุบันได้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักศึกษาชั้นปีที่  4 ให้เป็นไปตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะเริ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  
 
 
 
 

ไม่บรรลุ 
 

0 

● 

งานศูนย์
ภาษา 
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1.7 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥4.51 4.45 จ านวนบัณฑิตทั้งหมดจ านวน 2,316 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จ านวน 732 คน ผลการ
ประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ระดับ 4.45 
แยกตามคณะ/วิทยาลัย ได้แก่ 

คณะ 
จ านวน
บัณฑิต 

จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ระดับ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 177 49 4.25 
ครุศาสตร์ 486 101 4.45 
วิทยาการจัดการ 659 278 4.59 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 542 153 4.55 
เทคโนโลยีการเกษตร 35 12 3.73 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 166 53 4.61 
นวัตกรรมการจัดการ 48 21 4.29 
สาธารณสุขศาสตร์ 203 65 4.16 
รวม 2,316 732 4.45 

  

ไม่บรรลุ 
 

98.67 

● 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ
งาน

ทะเบียน 

1.8 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญำตรีที่มีงำนท ำหรือ
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน 
1 ปี 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
66.28 

จ านวนบัณฑิตทั้งหมดจ านวน 2,316 คน  ตอบแบบสอบถามจ านวน  2,249 คน  และมีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีจ านวน 1,581 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.28 
แยกตามคณะ/วิทยาลัย ได้แก่  

คณะ 
จ านวน
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 177 167 67.79 
ครุศาสตร์ 486 479 62.55 

ไม่บรรลุ 
 

82.85 

● 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ
งาน

ทะเบียน 
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คณะ 
จ านวน
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 

วิทยาการจัดการ 659 638 68.43 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 542 530 60.51 
เทคโนโลยีการเกษตร 35 34 82.85 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 166 157 61.44 
นวัตกรรมการจัดการ 48 45 56.25 
สาธารณสุขศาสตร์ 203 199 78.81 
รวม 2,316 2,249 66.28 
     

1.9 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  

9 
เรื่อง 

 7 
เรื่อง 

มีจ านวน 7 เรื่อง ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 เรื่อง 
1. ชื่อแนวปฏิบัติ การด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน  
โดย อาจารย์อรัญญา มุดและ  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ 
2. ชื่อแนวปฏิบัติ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคกลางตอนบน ระยะการ
เข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะ   
ครุศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 เรื่อง 
เรื่อง คณะวิทยาการจัดการมีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ โดยก าหนดให้
สาขาวิชาในคณะทั้ง 9 สาขาวิชา จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพสาขาวิชาละ 
1 เรื่อง  
 

ไม่บรรลุ 
 

77.78 

● 

ส านัก
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 เรื่อง 
1. ชื่อแนวปฏิบัติ การด าเนินการด้านการฝึกปรสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาในต่างแดน โดยอาจารย์
มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์ คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ชื่อแนวปฏิบัติ การสร้างสรรค์ผลงานวิจัย (การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร) โดย ผศ.ดร.ณพัฐอร 
บัวฉุน คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน 1 เรื่อง 
โดยก าหนดให้สาขาวิชาในคณะทั้ง 8 สาขาวิชา 
1. ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ชื่อหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
2.ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ชื่อหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ 
3.ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
4.ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ชื่อหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
5.ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
6.ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีวิสวกรรมเครื่องกล 
7.ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรม 
8.ชื่อแนวปฏิบัติ การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     
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ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 1 เรื่อง 
1. ชื่อแนวปฏิบัติ แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนเข้าแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทาง
การเกษตรโดยหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 

เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 จ านวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี4 
 
 
 
 

35      
ล้านบาท 

19,946,315
.75 บาท 

 
 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 19,946,315.75 บาท  
(เอกสารแนบ 2.1) 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน งบประมาณ หมายเหตุ 
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 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 401,760  

รวม 19,946,315.75  
   

 

ไม่บรรลุ 
 

56.99 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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2.2 จ านวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

23 
ผลงาน 

53 
ผลงาน 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น จ านวน 53 ผลงาน 

• งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่  จ านวน 39 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร์              จ านวน  4 ผลงาน  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  10 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จ านวน  1 ผลงาน 
คณะมนุษยศาสตร์             จ านวน  6 ผลงาน 
คณะครุศาสตร์                 จ านวน 7 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ         จ านวน  5 ผลงาน 
คณะสาธารณสุข               จ านวน  2 ผลงาน 
งานการศึกษาทั่วไป            จ านวน  4 ผลงาน 

• นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่น จ านวน 14 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน  4 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร    จ านวน  2 ผลงาน 
คณะมนุษยศาสตร์             จ านวน  1 ผลงาน 
คณะครุศาสตร์                 จ านวน 3 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ         จ านวน  4 ผลงาน 
(เอกสารแนบ 2.2)  

บรรลุ 
 

100 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.3 จ านวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

181  
ผลงาน 

279 
ผลงาน 

ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
จ านวน 270 ผลงาน (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา) ได้แก่ 
แยกระดับชาติ/นานาชาติ/แยกปี 
คณะครุศาสตร์                         32  ผลงาน (ชาติ = 32 ผลงาน) 

บรรลุ 
 

100 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 32  ผลงาน (ชาติ = 27 ผลงาน /นานาชาติ = 5 ผลงาน) 
คณะวิทยาการจัดการ             76  ผลงาน (ชาติ = 76 ผลงาน) ยังไม่มีเอกสารแนบ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59  ผลงาน (ชาติ = 52 ผลงาน /นานาชาติ = 7 ผลงาน) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม             10  ผลงาน (ชาติ = 1 ผลงาน /นานาชาติ = 9 ผลงาน) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร             26  ผลงาน (ชาติ = 15 ผลงาน /นานาชาติ = 11 ผลงาน) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์             34  ผลงาน (ชาติ = 34 ผลงาน) 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ               6  ผลงาน (ชาติ = 6 ผลงาน) 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 ผลงาน (นานาชาติ = 2 ผลงาน) รอยืนยันข้อมูล 
ศูนย์ภาษา                           2  ผลงาน (ชาติ = 1 ผลงาน /นานาชาติ = 1 ผลงาน) 
(เอกสารแนบ 2.3)  

2.4 จ านวนบทความของ
อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scorpus (พิจารณา
ผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) 

20 
บทความ 

56 
บทความ 

บทความของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) จ านวน 56 บทความ 
คณะครุศาสตร์                                     13  บทความ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              41 บทความ 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 2 บทความ 
(เอกสารแนบ 2.4)  

บรรลุ 
 

100 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.5 จ านวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
เผยแพร่ระดับชาติ หรือ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง

›240 
ผลงาน 

62 
ผลงาน 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จ านวน 62 ผลงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 16 ผลงาน 
คณะวิทยาการจัดการ          จ านวน 19 ผลงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร          จ านวน 25 ผลงาน 

ไม่บรรลุ 
 

25.83 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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พาณิชย์ หรือมีผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม  

คณะสาธารณสุขศาสตร์          จ านวน  2 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล   
(เอกสารแนบ 2.5) 

2.6 จ านวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ  

3 ครั้ง 6 ครั้ง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ  
จ านวน 6 ครั้ง 
1.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีครั้งที่ 8 วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
2. การประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเลย  
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561” วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมสัมมนาชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย 
3. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2561 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
4. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC 2018 ร่วมกับเครือข่ายสถาบันการศึกษา 8 วันที่ 6 
มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อ 
5. การแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ 
ระดับชาติร่วมกับเครือข่ายคณบดีเกษตรราชภัฏ วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
6. โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันรัชภาคย์  
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเดือนปีที่จัด 1 มิถุนายน 2561  

บรรลุ 
 

100 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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สถานที่ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือ
นักวิจัย ที่ท าวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ 
 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 
41.86 

จ านวนอาจารย์/นักวิจัยทั้งหมด จ านวน  457 คน (ข้อมูลของของอาจารย์/นักวิจัยท าวิจัยมาจาก
คณะ/หน่วยงานที่รายงานตัวชี้วัดเป้าประสงค์ไตรมาสที่4) มีอาจารย์/นักวิจัยท าวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ จ านวน 191.5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.86 

 

ไม่บรรลุ 
 

83.72 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

ที่ คณะ/หน่วยงานวิจัย 
จ านวน
ทั้งหมด 

มีวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ 

ร้อยละ 

1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 97 11 11.34 
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 42 0 0.0 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27 21 77.78 
4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 84 21 25.00 
5 คณะครุศาสตร์ 61.5 61.5 100.00 
6 คณะวิทยาการจัดการ 58 37 63.79 
7 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 32 16 50.00 
8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 27 20 74.07 
9 สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 0.0 
10 ศูนย์การศึกษาสระแก้ว 16 1 6.25 
11 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 13 3 23.08 

รวม 457.5 191.5 41.86 
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ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

2.8 จ านวนรางวัลที่อาจารย์ 
หรือบุคลากร หรือนักศึกษา
ที่ได้รับจากงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  

1 รางวัล 14 รางวัล จ านวนรางวัลที่อาจารย์ หรือบุคลากร หรือนักศึกษาที่ได้รับจากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ จ านวน 14 รางวัล อาจารย์ = 3 รางวัล และ นักศึกษา = 11 รางวัล 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ 1 รางวัล  
ผลงานของนักศึกษา 
1. ประเภทผลงานสร้างสรรค์ ชื่อรางวัล ทุนส่งเสริมการศึกษาสร้างสรรค์ศิลปะ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ชื่อผู้รับรางวัล นางสาวชิดชนก อยู่ยงสินธ์ุ  (นักศึกษา) ระดับชาติ วัน/เดือน/ปี 22 พ.ย.60 
คณะวิทยาการจัดการ ระดับชาติ 10 รางวัล  
ผลงานของนักศึกษา 
1. รางวัลชมเชย การประกวดออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ระดับชาติ ภายใต้แนวคิดบรรจุภัณฑ์  
เพื่อการขนส่ง “ปลาสวยงาม” วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 

- นายธนพล  ใบเหลือง 
- นางสาววีราภรณ์  ไทยก่ิง 
- นายสุพจน์  มุกสี 

2. รางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 The Smart Practices Award 
2018  วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 

- นายสุพจน์  มุกสี 
- นายทักษนันต์  เพ็งเขียว 
- นางสาวพัชรินทร์  อนันตพงษ์ 
- นางสาวศุทธินี  เขมะคาม 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2 The Smart 
Practices Award 2018 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 

- นางสาวจันธิรา  ตุ้มเป็น 

บรรลุ 
 

100 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

- นางสาวเบญญาภา  จูทอง 
- นายธนพล  ใบเหลือง 

   - นางสาววีราภรณ์  ไทยก่ิง 
4. รางวัลชมเชย การแข่งขันจัดบูธนิทรรศการ “เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย” ครั้งที่ 3  
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

- นางสาวสุชาดา  สวัสดิ์เพ็ชร์ 
- นายณรงค์ฤกธ์ิ  พิณพงษ์ 
- นางสาวลักขณา  เจริญรัตน์ 

5. รางวัลชมเชย การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
- นายภานุวัฒน์  ครองตน 
- นางสาวพัชรินทร์  เผือกนอง 
- นางสาววิชญา  จีรังด ารงพร 
- นายวิชญ์ภาส  จุงซ้ือ 

6. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น Commarts Award ระดับชาติ  
   วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

- นางสาวภัทรวดี  ม่ันคง                  
 - นางสาวกรรณิกา  ทับอ่อง 
- นางสาวฉันท์สินี  จารุนิตย์               
- นางสาวนราธิป  ผิวเหลือง  
- นางสาวปุณยาพร  กองกุณะ            
- นางสาวจุฑามาศ  ทนทาน 

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น Commarts Award ระดับชาติ 
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ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

   วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
- นายภัทราวุธ  กล่อมสังข์ 
- นายไกรฤกษ์  บ ารุงราษฎร์ 
- นายธรรมวิสุทธิ  กิตติทรัพย์เจริญ 

- นางสาวพนิดา  นามสง่า 
8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 8 การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น Commarts Award ระดับชาติ 
   วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

- นางสาวชวิศา  จันทร์วัฒนะ 
- นางสาวปิลันธนา  ศรีหิรัญ 
- นางสาววิภาวี  เกตุสุริยงค์ 
- นายพิรธัช  พุ่มพวง 
- นายศุภโชค  จ าปาศรี 
- นายไพศาล  ถุงทรัพย์ 
- นายณัฐกร  สุขสม 

9. รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น Commarts Award ระดับชาติ 
   วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

- นายสุริยา  สุขเกษม 
- นายกิตติธัช  ธรรมโชติ 
- นายวีระพงษ์  เวียงทัพ 

10. รางวัลชมเชยการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น Commarts Award ระดับชาติ 
  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

- นางสาวสมพร  จีนเกา 
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ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

- นางสาวพรพิมล  ภิญโญคม 
- นายก้องภพ  ศรีช่วงโชติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ 2 รางวัล 
ผลงานของอาจารย์ 
1. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เรื่อง การเตรียมฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไนไตรด์ด้วยแมกนีต
รอนสปัตเตอริงที่อัตรการไหลแก๊สไนโตรเจนต่างๆ ชื่อรางวัลเข้าร่วมน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ได้
ระดับดี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
ชื่อผู้รับรางวัล อาจารย์เอกชัย จงเสรีเจริญ ระดับ ดี วัน/เดือน/ปี 6 มิถุนายน 2561 
2. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เรือง การพัฒนาขั้นตอนวีการค านวณแบบขนานส าหรับการ
หาผลแลยเชิงตัวเลขของสมการปัวซง ชื่อรางวัลน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ได้ระดับชมเชย ในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
ชื่อผู้รับรางวัล อาจารย์ณัฐกาญจน์  น าพันธ์วิวัฒน์ ระดับ ชมเชย วัน/เดือน/ปี 6 มิถุนายน 2561 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับชาติ 1 รางวัล 
ผลงานของอาจารย์ 
1. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรี
อยุธยา ชื่อรางวัล นักวิจัยโดดเด่น ชื่อผู้รับรางวัล อ.ดร. ณัฐพงค์ จันจุฬา ระดับชาติ วัน/เดือน/ปี 19 
ธ.ค. 2560 

2.9 จ านวนชุดโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

1  
ชุด

โครงการ 

2 
ชุด 

โครงการ 

ชุดโครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่ายจ านวน 2 ชุด 
1. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืน  ในโครงการย่อยที่ 2 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาเชิงพื้นที่  
84 โครงการ   

บรรลุ 
 

100 

● 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
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ผลการ
ด าเนินงาน
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ไตรมาสท่ี 
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

2. ชุดโครงการวิจัยเพื่อถอดบทเรียนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่ งยืนในจังหวัดสระแก้ว (5 
โครงการย่อย) 

เป้าประสงค์ท่ี 3 ประชาชนสามารถด ารงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.1 จ านวนพื้นที่เป้าหมาย
ในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  
 

3 พื้นที่5 …3…พื้นที่ 
 

 
 
 

จ านวนพื้นที่เป้าหมาย  3  พื้นที่  พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง   
ชุมชนต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีชุมชนต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว  ได้แก่ ชุมชนต าบลเขาสามสิบ อ าเภอเขาฉกรรจ์ 
ชุมชนต าบลไทรเดี่ยว อ าเภอคลองหาด ชุมชนต าบลวังใหม่ อ าเภอวังสมบูรณ์  โดยจะมีชุดชนที่
หน่วยงานรับผิดชอบอยู่ คือ จังหวัดสระแก้ว จ านวน 25 หมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี จ านวน 27 
หมู่บ้าน ดังน้ี 

บรรลุ 
 

100 

● 

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 

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 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว  2 ชุมชน  ปทุมธานี 6 ชุมชน 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
(เอกสารแนบ 3.1) 

รับผิดชอบพื้นที่สระแก้ว 11 ชุมชน        

file:///F:/Data/งานปี%202561/ติดตาม%2061/ตัวชี้วัด/สรุปเป้าประสงค์/1.4.docx
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3.2 ระดับความส าเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนาม
ความร่วมมือ 
   ระดับ 2 มีการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 
   ระดับ 3 มีการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการในระดับร้อยละ 
51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือ
องค์กรเป้าหมายที่ได้รับการ

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 1 มหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกลงนามความร่วมมือกับ  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   
2. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี    
3. ที่ว่าการอ าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี   
4. ส านักงานเกษตรอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
5. เทศบาลเมืองท่าโขลง   
6. เทศบาลเมืองบางคูวัด   
7. ชุมชนเชียงรากน้อย เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย   
8. พัฒนาชุมชนอ าเภอล าลูกกา   
9. อ าเภอเมือง  จังหวัดสระแก้ว  
10. ชุมชนคลองห้า ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
11. กรมป่าไม้ และชุมชนหมู่ 9 บ้านเขาสิงโต ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  
12. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี 
13. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
มีผลการด าเนินงานอยู่ระดับ ระดับที่ 5   (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดับน้ัน) 
1. กรมป่าไม้ และชุมชนหมู่ 9 บ้านเขาสิงโต ต าบลบ้านแก้ง อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้าน พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี
ผลการด าเนินงานอยู่ระดับ 4   

1. มีการจัดท าบันทึกลงนามความร่วมมือ 
2. มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันในวันที่ 11 พ.ย.60 
3. ประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ ร้อยละ 100 

2. โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี..เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการ

บรรลุ 
 

100 

● 

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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พัฒนา และที่มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน 
 

พัฒนาโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน..มีผลการด าเนินงานอยู่ระดับ..5... การด าเนินกิจกรรมจะ
มีการทดสอบวัดผลก่อนการจัดกิจกรรม หลังจากน้ันจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มชื่อกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ:
กิจกรรมต้องการหรือจ าเป็น  Need or Want ,  กิจกรรมรู้ เท่ าทันเกม ,  กิจกรรมการ ใช้  
โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย และกิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา เป็นต้น การด าเนินกิจกรรมเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและ
เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3. โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา.. เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน
ด้านบริการวิชาการพันธกิจกสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการน าความรู้ของนักศึกษา (สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ออกสู่ชุมชน) ..มีผลการด าเนินงานอยู่   ระดับ..5... การ
ด าเนินกิจกรรมสันทนาการ 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 (พืชและสัต ว์)  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) (การสืบ
พันธ์ของพืชดอก)  และฐานที่ 10 Colorful Chromatography (โครมาโตกราฟฟีแสนสวย) การ
ด าเนินกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
4. ชุมชนเชียงรากน้อย และ สวนพริกไทย เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ให้กับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อม
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ตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า 
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ มีการน าไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
 
พื้นที่ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือโดย ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมีการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลต าบลเชียงรากน้อย เทศบาลต าบลพระอินทร์ราชา 
และ รพ.สต.เชียงรากน้อย และมีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า 
มีความรู้ มีการน าไปใช้ และ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 
5. กิจกรรมส ารวจความต้องการรับการพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 500 
โรงเรียน ซ่ึงมีโรงเรียนที่ด าเนินการตอบกลับการส ารวจจ านวน 445 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89 
6. กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3 มีผลการด าเนินงานในครั้งที่ 1 และ2 อยู่ในระดับ 4 มีการประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรมในครั้งที่ 1 และ2 คิดเป็นร้อยละ 92.3 และร้อยละ 95 ตามล าดับ 
7. กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงานโครงการ โดยมีเป้าหมายด าเนินกิจกรรมตามไตรมาสที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 100 
8. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านส่งเสริมอาชีพ ให้กับชุมชนต าบล
คลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการจัดอบรมและติดตามผล  6 ครั้ง  เริ่ม
ด าเนินการวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 
9. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  ณ โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ ต าบลสวน
พริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ด าเนินการจัดอบรมและติดตามผล 5 ครั้งเริ่มด าเนินการวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2560   
10. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน O-NET วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 ให้กับ
นักเรียน 
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โรงเรียนวไลย จังหวัดปราจีนบุรี  จ านวน 50 คน  วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560  ให้กับนักเรียน 
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 40 คน  วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 ให้กับ
นักเรียนโรงเรียน บ้านน้ าอ้อม, โรงเรียนการบินไทย และโรงเรียนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว 
11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
(บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย)  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ  
จ านวน 40 คน 

 12. โครงการกระทงสมุนไพร สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 28 คน มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ คิดเป็น 4.31 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 86.20 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดกิจกรรม คิดเป็น 4.72 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 94.40 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักถึงส าคัญของประเพณีลอยกระทง คิดเป็น 
4.46 คะแนน  
13. โครงการท าบุญขึ้นปีใหม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัด โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ คิดเป็น  4.46 คะแนน  
13. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จ. สระบุรี..เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านภาษา
และการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน ..มีผลการด าเนินงานอยู่  ระดับ..5...
การด าเนินกิจกรรม English Camp for English Education Students การด าเนินกิจกรรมเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริม
พลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
14. ชุมชนคลองห้า โดยการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้
อย่างถูกต้อง ถูกวิธี อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ฝึกปฏิบัติการกับหุ่นฝึกปฏิบัติการโดยมี
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อาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าแนะน า ท าให้อาสาสมัค รสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถ และมีความม่ันใจเพิ่มมากขึ้น สามารถเป็นแกนน าในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องแก่ชุมชนต่อไป 
ชุมชนคลองห้าเป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือโดย ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลต าบลคลองห้า และมีการประเมิน
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มีการน าไปใช้ และความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 80 
    โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการด าเนินการ  
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายการด าเนินงาน และ 
มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.00 และผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ คิดเป็น 
ร้อยละ 72 
    โครงการที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชนคลองห้า  สรุปผลการ
ด าเนินการจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายการ
ด าเนินงาน และมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.00 และผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้  
คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 
ระดับ 3-4 มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
จากการด าเนินโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 82 โครงการ จากโครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ 
ทั้ ง หมด  82 โ ค ร งการ  โ ด ยปร ะ เ มิ นค วามส า เ ร็ จ ของการ ด า เ นิ น โ ค ร ง การ  คิ ด เ ป็ น 
ร้อยละ 100 
 

ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจนจากการด าเนินโครงการทางคณะกรรมการฯได้จัดเวทีการถอดบทเรียนขึ้นเพื่อให้
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ชาวบ้านชุมชนคลองห้าได้ตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจในด้านความรู้ที่ได้รับซ่ึงในส่วนของเวทีการ
จัดการด้านความเข้าใจน้ันได้ให้ตัวแทนชาวบ้านที่ได้น าความรู้ไปใช้ในการจัดการประกอบอาชีพ 
(เอกสารแนบ 3.2) 

3.3 ร้อยละหลักสูตรที่
นักศึกษามีโครงการจิตอาสา
ในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
41.67 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจ านวน 72 หลักสูตร มีหลักสูตรนักศึกษามีโครงการ
จิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์จ านวน 27 โครงการ จ านวน 30 หลักสูตร คิดเป็น
หลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาเท่ากับร้อยละ 41.67 ได้แก่ 
คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 100  
มีจ านวนทั้งหมด 9 หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ จ านวน 9 หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาโรงเรียนชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษอย่าง
ยั่งยืนเพื่อการด ารงชีวิตสู่สังคม AEC สถานที่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม และโรงเรียนเชียงรากน้อย 
(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ด าเนินการ 14 กุมภาพันธ์ 2561  
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม Healthy School สถานที่ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง จ.ปทุมธานี  วันที่
ด าเนินการ 30 พฤศจิกายน 2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์
ทั่วไป, สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป, สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ภาษาพาน้องเพลิน  สถานที่ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์ -สังเวียน 
เหราบัตย์อนุสรณ์) จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ด าเนินการ 25 ธันวาคม 2560 
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาจีน 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม English Camp for English Education Students  สถานที่ โรงเรียนหิน
กอง (พิบูลอนุสรณ์) จ.สระบุรี วันที่ด าเนินการ 3 – 5, 19 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ไม่บรรลุ 
 

45.56 

● 

งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

file:///F:/Data/งานปี%202561/ติดตาม%2061/ตัวชี้วัด/สรุปเป้าประสงค์/3.2.docx
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5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการน าความรู้ของ
นักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ออกสู่ชุมชน  สถานที่ โรงเรียนวัดชุมพล 
นิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ด าเนินการ 29 พฤศจิกายน 2560 ชื่อหลักสูตร  
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม จิตอาสา ครูภาษาจีน  สถานที่ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ จ.ปทุมธานี   
วันที่ด าเนินการ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
7. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 3 สถานที่ โรงเรียน   วัดพืชนิมิต   
จ.ปทุมธานี วันที่ด าเนินการ 15 พฤศจิกายน 2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
8. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ภาษาอังกฤษจากห้องเรียนสู่ชุมชน : ตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี 
สถานที่ ตลาดริมน้ าวัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี วันที่ด าเนินการ 25 พฤศจิกายน 2560 และ 9 ธันวาคม 
2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน 
สถานที่ โรงเรียนวัดเบญพาด จ.กาญจนบุรี วันที่ด าเนินการ 23 – 24 ธันวาคม 2560  
ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
10. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ค่ายพัฒนาคณิตศาสตร์สู่อาเซียน  สถานที่ โรงเรียนวัดมงคลพุการาม  
จ.ปทุมธานี  วันที่ด าเนินการ 20 – 21 ธันวาคม 2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
11. ชื่อโครงการ/กิจกรรม Christmas for all  สถานที่ โรงเรียนปากคลองสอง จ.ปทุมธานี  วันที่
ด าเนินการ 22 ธันวาคม 2560 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 
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12 .ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการโรงเรียน ตชด.  สถานที่ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
การบินไทย จ.สระแก้ว วันที่ด าเนินการ 7 – 8 มิถุนายน 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย, สาขาวิชาภาษาจีน 
13. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือการเรียนรู้ภาษาไทยและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างด้านการอ่านออกเขียนได้” กับโรงเรียน
วัดลาดทราย สถานที่ โรงเรียนวัดลาดทราย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ด าเนินการ 17 กรกฎาคม 
2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
14. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาจีนและการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะภาษาจีน” กับโรงเรียนบางปะอิน 
(ราชานุเคราะห์ 1) สถานที่ โรงเรียนบางปะอิน (ราชานุเคราะห์ 1) จ.พระนครศรีอยุธยา 
วันที่ด าเนินการ 12 กรกฎาคม 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
15. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
และวิธีการแบบเปิด” กับโรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา สถานที่ โรงเรียนสังข์อ่ าวิทยา จ.ปทุมธานี 
วันที่ด าเนินการ 2 – 3 กันยายน 2561 ช่ือหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
16. ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “นวัตกรรมการศึกษา
ชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด” กับโรงเรียนบ้านคลองขวางบน สถานที่ โรงเรียนบ้านคลองขวางบน  
จ.ปทุมธานี วันที่ด าเนินการ 2 – 3 กันยายน 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
17. ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “การจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงการและปัญหาเป็นฐาน (Project Based Learning and Problem Based Learning)” 
กับโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สถานที่ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่
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ด าเนินการ 20 กรกฎาคม 2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
18. ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอน : “กิจกรรมการศึกษา
ผลการใช้นวัตกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนกลางคลองสิบ สถานที่ โรงเรียนกลางคลองสิบ จ.ปทุมธานี วันที่ด าเนินการ 14 กรกฎาคม 
2561 ชื่อหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 100  
หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ จ านวน 13 หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น 
สถานที่ชุมชนต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี วันเดือนปีด าเนินการ 17  , 23 พฤศจิกายน 
2560/ 1, 7 ธันวาคม 2560  ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรศึกษา, คหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม อบรมให้ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช) 
สถานที่ชุมชนต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี วันเดือนปีด าเนินการ 29 มีนาคม 2561       ช่ือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา, คหกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ 
3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
สถานที่ชุมชนต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรศึกษา , คหกรรมศาสตร์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม อบรมให้ความรู้ก ารจัดตลาดในชุมชน การสร้างร้านค้าออนไลน์            
ความปลอดภัยในการใช้ Social Media และการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป 
สถานที่ชุมชนต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ชื่อหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การสรุปผล ประเมินและติดตามโครงการเพื่อปรับปรุงกิจกรรม 
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สถานที่ชุมชนต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเสริมสร้างอาชีพและรายได้โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและ
ผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน สถานที่ ชุมชนสวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันเดือน
ปีด าเนินการ วันที่ 28 มี.ค.61/25 เม.ย.61 ชื่อหลักสูตร เคมี ,เทคโนโลยีชีวภาพ,คหกรรมศาสตร์,
โภชนาการฯ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ฟิสิกส,์ การจัดการภัยพิบัติฯ,อาชีวอนามัยฯ, คณิตศาสตร์ฯ, 
วิทย์คอม,IT,นวัตกรรมดิจิตอล,วิทย์ศึกษาฯ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 12.50  
มีจ านวนทั้งหมด 8  หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ จ านวน 1 หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และเซรามิกส์จิตอาสาพัฒนาห้องปฏิบัติการ  
สถานที่บริเวณอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 และ 4   
วันเดือนปีด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2560  
ชื่อหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ร้อยละ 33  
มีจ านวนทั้งหมด 3 หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ จ านวน 1 หลักสูตร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม “โครงการจิตอาสาช่วยน้อง” สถานที่.โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด อ.เมือง    
จ.สระแก้ว วันที่ 23 ธันวาคม 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
งานวิชาศึกษาทั่วไป ร้อยละ 100 มีนักเรียนทุกหลักสูตรเข้าร่วมไหม 
  มีจ านวนทั้งหมด 6 หลักสูตร หลักสูตรที่มีนักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ จ านวน 6 หลักสูตร 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม จัดการเรียนการสอนรายวิชา VGE109 สมัชชาว่าด้วยศาสตร์ของพระราชา 
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว  
วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ. 2561  
ชื่อหลักสูตร : บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 
มีจ านวนทั้งหมด 6 หลักสูตร   

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

3.4 ระดับความส าเร็จของ
การน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  ระดับ 1 มีการมอบ
นโยบายในการน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในมหาวิทยาลัย มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การก าหนดและผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติงานจน

ระดับ 5 
 

ระดับ …4… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน 
    ระดับที่ 1 มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบในการก าหนด และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการ
วางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 
    นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  พ.ศ. 2559-2561  นโยบายข้อที่ 5  มหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ เป็นผู้ดูแลประสานงานการด าเนินงานน้อม
น าแนวพระราชด าริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการ
ด าเนินชีวิต       
    ส านักฯ ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อวางแผนและ
หารือร่วมกันในการด าเนินโครงการ เพื่อตอบสนองนโยบายสภามหาวิทยาลัยฯ 

ไม่บรรลุ 
 

80 

● 

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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เกิดกระบวนการวางแผน
งานของเศรษฐกิจพอเพียง
และปฏิบัติครอบคลุม
กว้างขวางตามสภาพของ
มหาวิทยาลัย 
   ระดับ 2 มหาวิทยาลัย
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น 
สามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงานลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานให้มีความ
รวดเร็วขึ้น  
   ระดับ 3 บุคลากรและ
นักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมี
การประเมินความคุ้มทุนจาก
การใช้ทรัพยากรเพื่อการ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
วิธีการจัดการทรัพยากรและ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ระดับที่  2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  คุณภาพสูงขึ้น สามารถลด
ข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น 
    ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
     โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติให้กับบุคลากรสายวิชาการ และ
สายสนับสนุน วันที่ 13 – 15 มิถุนายน  2561 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
     นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนวิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และจัดกิจกรรมให้นักศึกษา 
ได้ศึกษา และลงปฏิบัติจริง ด้านการน้อมน าการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     หลังจากการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการได้น าความรู้ที่ได้ไปวางแผนการท างานและจัดล าดับขั้นตอน
ของกระบวนการท างาน ช่วยให้การท างานรวดเร็วขึ้น มีการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนปริ้นงาน
เพื่อไม่ต้องแก้ไขหลายครั้ง มีการช่วยเหลืองานซ่ึงกันและกัน มีสติ มีสมาธิ และมีความรอบคอบในการ
ท างาน 
    ระดับที่ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และมีการประเมิน
ความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากร และ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง เช่น บุคลากรหลังจากการอบรมได้น าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้
รับประทาน ท าผลิตภัณฑ์ครัวเรือนใช้เอง เลี้ยงไก่ไข่ไว้รับประทาน และจ าหน่ายท าให้ลดค่าใช้จ่าย
เพิ่มรายได้ ประหยัดกระดาษ โดยการใช้กระดาษ 2 หน้าในการปฏิบัติงาน มีการใช้ไฟฟ้า และ
น้ าประปาอย่างประหยัด โดยการปิดไฟ ปิดน้ าเม่ือเลิกใช้ งานทุกครั้ง ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้
สอดคล้องกับความต้องการ ค านึงถึงประโยชน์และผลเสียของการใช้ทรัพยากร ลดการใช้ถุงพลาสติก
ถ้าไม่เปรอะเปื้อนสามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก ส่วนนักศึกษาได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน รู้จักประหยัด อดออม ประหยัดพลังงาน และท าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เอง 
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  ระดับ 4 มีการก าหนดหรือ
ประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบ
ที่เป็นคณะผู้บริหาร 
บุคลากร และนักศึกษา ที่
เป็นต้นแบบแห่งวิถีตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนบุคลากรและ
นักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือ
และปฏิบัติตาม    
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับ
ความชื่นชมอย่างกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติคุณ
เป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติ
ตามปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

    ระดับที่ 4 มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหารบุคลากร และ
นักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากร และนักศึกษาส่วน
ใหญ่เชื่อถือและปฏิบัติตาม 
     ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูลจากบุคลากร และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ที่เห็นว่าบุคคลต้นแบบที่น าหลักปรัชญาเศรษฐจิกพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและ
เห็นเป็นเชิงประจักษ์ ดังน้ี 
     1.  ผู้บริหาร คือ ผศ.ดร.อนงค์  อนันตริยเวช  คณะกรรมการสภาวิชาการ ได้น าความรู้จากการ
เข้ารับการอบรมด้านหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ไปประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกพืชผัก ผลไม้ เพี่อใช้ในการบริโภค การลดใช้สารเคมี
ในการท าเกษตร เพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อใช้ในการสร้างที่พักอาศัย 
ให้กับอาจารย์ บุคคลภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ       มี
กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เช่น ปลูกมะเขือ พริก รวมทั้งการเลี้ยงไก่ไข่ ปลา และกบเพื่อ
รักษาสมดุลธรรมชาติ 
      2.  บุคลากร คือ นางสาวบุษบงก์ วินิยม  นักกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บุคลากรที่ น าไปต่อยอด คือ ได้กลับไปปลูกผักสวนครัวที่บ้านต่างจังหวัด 
      3. นักศึกษา คืออนางสาวบุญยนุช  แก้วมณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้น าความรู้
จากการเข้าศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐจิกพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในรายวิชา
ตามรอยพระยุคลบาท ไปปลูกพืชผักสวนครัว การท าน้ าหมึกชีวภาพใช้เองที่บ้าน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน นอกจากน้ีมีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ ของ
มหาวิทยาลัยโดยการปลูกพืชผักสวนครัว ซ่ึงเป็นตัวอย่างให้เพื่อนนักศึกษาได้ปฏิบัติตาม ในการน้ี
ส านักฯ เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
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3.5 จ ำนวนชุมชนที่มี
ศักยภำพในกำรจัดกำร
ตนเอง  
 

 2 ชุมชน6 - ชุมชน6 

 
มีการด าเนินการร่วมกับชุมชนจ านวน 9 ชุมชน จากการด าเนินงาน พบว่า ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 
ยังไม่ศักยภาพในการจัดการตนเองได้ โดยมีชุมชนดังน้ี 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 2 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 
ต าบล บางปะอิน อ าเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ทักษะและการใช้ภาษาไทยรวมถึงภาษาต่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. ชื่อชุมชนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง ต าบล คลองหน่ึง อ าเภอ คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์อนามัยเพื่อเยาวชน พัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถประยุกต์
ให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้นส่งผลให้ชาติ
พัฒนาขึ้นตามล าดับ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
สุขอนามัยเป็นพื้นฐานส าคัญของสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี กิจกรรมวิทยาสาสตร์อนามัยเพื่อ
เยาวชน ผลิตน้ ายาอเนกประสงค์ จากหัวเชื้อน้ าหมักชีวภาพ ได้แก่ สบู่ล้างมือ น้ ายาล้างจาน และ
แชมพูสมุนไพร รวมทั้งวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาได้น าไปใช้
อันเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ณ โรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บ ารุง เพื่อให้เยาวชนสามารถน าความรู้มา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่นยืน 
คณะวิทยาการจัดการ จ านวน 1 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชนคลองห้า ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 2 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชนคลองห้า ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ต าบลคลองห้า อ.คลองหลวง ปทุมธานี 
จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การท าน้ าปรุงรสผลไม้ทรงเครื่องที่ใช้หญ้าหวานแทนน้ าตาล และการท า
ลูกแป้งสมุนไพรซ่ึงเกิดจากนวัตกรรมการเรียนการสอนให้แก่ชุมชนและสามารถท าเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 

ไม่บรรลุ 
 

0 

● 

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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2. ชื่อชุมชน สวนพริกไทย ต าบล/อ าเภอ/จังหวัด อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่คนในชุมชนสวนพริกไทย โดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ในหัวข้อ การเพาะเห็ด
ฟางกองเตี้ยและการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และ การพัฒนาเวปไซต์สวนพริกไทย โดยชุมชนสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ จ านวน 2 ชุมชน 
1. ชุมชนต าบลคลองห้า  อ าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท าให้เกิด
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
2. ชุมชนต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนด าเนินชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ท าให้เกิด
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชน เชียงรากน้อย /ต าบล เชียงรากน้อย /อ าเภอบางปะอิน/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(อธิบายรายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน) 
เป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุโดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งอยู่ที่เทศบาลต าบลเชียงรากน้อยซ่ึงรับ
นักเรียนผู้สูงอายุเป็นรุ่นและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุนอกจากน้ีเทศบาล
ต าบลเชียงรากน้อยยังมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2. ชื่อชุมชนคลองห้า /ต าบลคลองห้า /อ าเภอคลองหลวง /จังหวัดปทุมธานี 
ชุมชนคลองห้าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีจิตใจเสียสละ 
อาสาเข้ามาดูแลรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยที่ตั้งของชุมชนอยู่ในพื้นที่
เทศบาลต าบลคลองห้า ซ่ึงชุมชนมีความต้องการได้รับการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตบุคคล



42 
 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ใกล้ตัวในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีซ่ึงจะช่วย
ให้สมองไม่ขาดเลือด และสามารถกลับมาท างานได้เป็นปกติ ทั้งน้ีเทศบาลคลองห้าจึงเห็นความส าคัญ
ในการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นคืนชีพ 
ซ่ึงจะสามารถเป็นแกนน าในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ดีสามารถเผยแพร่และอบรม รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ได้ครอบคลุมพื้นที่และส่งผลที่ดีกับชุมชนต่อไป 

3.6 มหำวิทยำลัยมีกำรเปิด
กำรบรรยำยสำธำรณะ 
(Public Lecture) เพื่อให้
ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำ
ฟังแนวควำมคิดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจน
ได้รับกำร   ยกย่องจำก
หน่วยงำนภำครัฐหรือเอกชน  

1 
หน่วยงาน 

- 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการด าเนินได้ด าเนินการเปิดการบรรยายสาธารณะ 
(Public Lecture) เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิต น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแต่เป้นการด าเนินงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการบรรยาจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัย 
หัวข้อการบรรยาย  การพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ 
หัวข้อการบรรยาย  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัล
ประจ าปี ส าหรับองค์การปกครองสวนท้องถิ่น: มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (มิติที่ 2) 
สถานที่  ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วันเดือนปี  29 พฤศจิกายน 2560 
ชื่อชุมชน/บุคคลที่น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตนายลือชัย  แสงเงินอ่อนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน(ชื่อ) องค์การบริหารส่วนต าบลพยอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไม่บรรลุ 
 

0 

● 

คณะมนุษย- 
ศาสตร์และ
สังคมศาสต

ร ์

เป้าประสงค์ท่ี 4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตส านึกท่ีดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ระดับ 5 ระดับ 5 ผลการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับ    5  
ด าเนินการได้ 6-7 ข้อ (อธิบายรายละเอียดการด าเนินการในระดับน้ัน) 
1.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

บรรลุ 
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3.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
5.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
โครงการ/กิจกรรม ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ตัวอย่างเช่น 
  - โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 
  - โครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
  - โครงการรักษ์วัฒนธรรม (สวนสังคีต) 
  - โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  - โครงการงามอย่างไทยวไลยอลงกรณ์ 
  - โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
  - โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลและเป็นมหาลัยที่รับผิดต่อสังคม 
  - โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 
  - โครงการพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ 
  - โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม 
  - โครงการศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม  
  - โครงการวันเฉลิม ร.10 
  - โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปี 2561 
  - โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
  - โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างประเทศ 
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4.2 จ ำนวนผลงำนอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสำนและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ใน
ระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
 

1 ผลงาน 6 ผลงำน ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ จ านวน 6 ผลงาน ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระดับชาติ 1 ผลงาน 
1. วิจิตรการกรองร้อยพวงมาลา แบบประณีตศิลป์ .สถานที่..มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
วิทยาเขตสุพรรณบุรี .วันเดือนปี 17.ก.ค. 2561 
เผยแพร่โดยหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ระดับชาติ 5 ผลงาน 
1. ชื่อผลงาน ลูกต้นเป็ดน้ า ( 5 ชิ้น) สถานที่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 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. ชื่อผลงาน เปลวไฟระบายสี 2561 (5 ชิ้น) สถานที่ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จ.นครปฐม วันเดือนปี  15-26 ตุลาคม 2561  เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4.3 จ านวนเครือข่าย
พันธมิตรที่มีความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
 

1 
เครือข่าย 

4 
เครือข่าย 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและด าเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จ านวน 4 เครือข่าย ดังน้ี 
ในประเทศ 
1. โครงการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ระหว่าง..มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์...กับมหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
สถานที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
วันเดือนปี  7 กุมภาพันธ์ 2561 
2. โครงการวันสงกรานต์ ประจ าปี 2561 ระหว่าง..1-13 เมษายน  2561กับ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดปทุมธานี  
สถานที่ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี วันเดือนปี11 เมษายน 2561 
3. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม สถานที่ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง วันเดือนปี.25-26 กรกฎาคม 2561 
เผยแพร่โดยเข้าร่วมประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย 
4. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิ ลป วัฒนธรรมไทยระห ว่างประเทศ  ณ University of 
Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา 
14-18 กันยายน 2561 
ต่างประเทศ 
1. โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ ยนศิลป วัฒนธรรมไทยระห ว่างประเทศ ณ University of 
Management and Economics (UME) ประเทศกัมพูชา 
14-18 กันยายน 2561 
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

4.4 จ านวนเงินรายได้ที่เกิด
จากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

10  
ล้านบาท 

1,072,450
บาท 

 

เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่น าไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จ านวน  
1,072,450 บาท เกิดจากการด าเนินงาน ดังน้ี 
1. โครงการวันลอยกระทง ประจ าปี 2560 เกิดรายได้จ านวน 100,000 บาท 
2. โครงการรักษ์วัฒนธรรม  เกิดรายได้ จ านวน 99,850 บาท 
3. การจัดหารายได้จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์(เรือนไทย)เกิดรายได้จ านวน  
827,100 บาท 
4. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม  เกิดรายได้จ านวน 45,500 บาท 

ไม่บรรลุ 
 

10.73 

● 

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นท่ียอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 50 ร้อยละ   
30.73 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด(นับรวมที่
ลาศึกษาต่อ) จ านวน 462 คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 142 คน เม่ือ
ค านวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 30.73 
 

ไม่บรรลุ 
 

61.46 

● 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 
24.46 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 
456 คน  มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 117 คน  เม่ือค านวณตามสูตร
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 25.66 

ไม่บรรลุ 
 

48.92 

● 
 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.3 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  

› 4.50 4.10 ประเมินความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการ
ท างาน และความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ 4.10 คิดเป็นร้อยละ 81.90  (ไม่บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้คือมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 4.50  คิดเป็นร้อยละ 91.11) 

ไม่บรรลุ 
 

91.11 

● 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ 90 ร้อยละ  
99.66 

ปีงบประมาณ 2561 จากบุคลากรทั้งหมด จ านวน 886  คน  ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด จ านวน 883 คน มีบุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมิน จ านวน 3 คน  ร้อยละของบุคลากรที่มีผล
ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ร้อยละ 99.66 
หมายเหตุ : ผลจากรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 

บรรลุ 
 

100 

● 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.5 การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่ก าหนด 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 
93.30 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 824,428,200 บาท 
งบประมาณจัดสรรตามแผนของไตรมาส 4 ตามแผนภาพรวม ร้อยละ 96 ของแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 791,451,072 บาท มหาวิทยาลัยตั้งเบิก จ านวน 769,225,938.72 
บาท  เบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 
93.30 ของการเบิกจ่าย แต่สูงกว่าเป้าหมายการตั้งเบิกงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ข้อมูล 1 ต.ค. 
60 – 30 ก.ย. 61) 

บรรลุ 
 

100 

● 

กอง
นโยบาย
และแผน 

5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดิน
และงบรายได้ต่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1:5 1.06 : 6 งบลงทุนภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 145,689,553.50 บาท จ าแนกเป็น งบรายได้ 
จ านวน 11,762,144.02 บาท งบแผ่นดิน 135,073,000 บาท ทั้งน้ี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงบ
แผ่นดินและรายได้ ทั้งสิ้นจ านวน 824,428,200 บาท  ตามค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้จะต้องมีงบลงทุน 1:5 
ของงบประมาณทั้ งหมด  ดัง น้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลด าเ นินการ งบลงทุน 
146,835,144.02  : งบประมาณทั้งหมด 824,428,200  คิดเป็น 1.06 : 6 

บรรลุ 
 

100 

● 

กอง
นโยบาย
และแผน 

5.7 สัดส่วนงบประมำณ
แผ่นดินต่องบประมำณ
รำยได้ 

60:40 63 : 37 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 824,428,200 บาท จ าแนกเป็น งบแผ่นดิน 
518,818,800 บาท เป็นเงินรายได้ 305,609,400 บาท คิดเป็น 63 : 37 

ไม่บรรลุ 
 

96.25 

● 

กอง
นโยบาย
และแผน 

5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ

ร้อยละ 2 ร้อยละ 6.74 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ในระดับที่ 5 ค่าคะแนนเท่ากับ 80.72  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ในระดับที่ 5 ค่าคะแนนเท่ากับ 86.16   

บรรลุ 
 

100 

● 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
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ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

เปรียบเทียบกับ มีผลการด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 5.44  คิดเป็นร้อยละ 6.74 ส านักงาน
อธิการบดี 

5.9 ร้อยละของผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 ระดับคณะ 
ร้อยละ 0.92 

 
ระดับ

มหาวิทยาลั
ย  

ร้อยละ - 

ระดับคณะ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 
2559 คิดเป็นร้อยละ 0.92  ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย เม่ือวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 จ านวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย มีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 4.33 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี  
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย เม่ือวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 จ านวน 7 คณะ 1 วิทยาลัย มีองค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพระดับคณะ จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนภาพรวมเฉลี่ย 4.37 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี  
ระดับมหาวิทยาลัย ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ลดลงจากปี
การศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 3.74  ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560 จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนภาพรวม
เฉลี่ย 4.44 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก 
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 19-20 กันยายน 2561 จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนภาพรวม
เฉลี่ย 4.28 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี  

ไม่บรรลุ 
 

30.67 

● 

งาน
มาตรฐาน

และ      
จัดการ
คุณภาพ 

5.10 ร้อยละของคะแนน
การประเมินผลงานของ

ร้อยละ 3 ร้อยละ 6.29 ผลคะแนนการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีผลคะแนน
เฉลี่ย 4.45 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.73 

บรรลุ 
 

100 ส านักงาน
สภา
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ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

มหาวิทยาลัยและคณะ 
เพิ่มขึ้น 

โดยจะเห็นว่าใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทียบกับ 2560 มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 0.28 คิดเป็น
ร้อยละ 6.29 ของผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อยู่ระหว่างการด าเนินการ    

● 
มหาวิทยาลั

ย 

5.11 ผลกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัยด้วย 
Webometrics Ranking 
เม่ือเปรียบเทียบ
มหำวิทยำลัยในกลุ่มรำชภัฏ 

≤15 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน ทั้งหมด 38 แห่ง มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอับดับด้วย Webometrics 
Ranking อยู่ล าดับที่ 28 ในกลุ่มราชภัฏ 

ไม่บรรลุ 
 

56.52 

● 

ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.12 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มี
ต่อมหำวิทยำลัยในทุกมิติ 
 

› 4.00 3.49 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 โดย 
มิติที่1 ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน (นักศึกษา)  ค่าเฉลี่ย  3.57 
มิติที่2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการวิจัย (อาจารย์)   ค่าเฉลี่ย  3.25    
มิติที่3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านบริการวิชาการ (ประชาชนภายนอก) ค่าเฉลี่ย 3.30 
มิติที่4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านศิลปวัฒนธรรม (ประชาชนภายนอก) ค่าเฉลี่ย 3.30 
มิติที่5 ความพึงพอใจของผู้บริหารจัดการบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ / สาย  
สนับสนุน) ค่าเฉลี่ย 4.03 

ไม่บรรลุ 
 

87.25 

● 

ส านักงาน
อธิการบดี 

5.13 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

อันดับที่ 
192 

การด าเนินการประจ าปี 2561 ขณะน้ีมีผลการจัดอันดับ อยู่อันดับที่ 25 ของประเทศไทย จากจ านวน 
32 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ มีผลการเข้าร่วมการจัดอันดับอยู่ที่ 192 ของ
เอเชีย จากจ านวน 306 มหาวิทยาลัยทั่วเอเชียที่เข้าร่วมการจัดอันดับ และขณะน้ีมีผลการจัดอันดับ
อยู่ที่ 517 ของโลก จากจ านวน 719 มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่เข้าร่วมการจัดอันดับ  

บรรลุ 
 

100 

● 

ส านักงาน
อธิการบดี 

5.14 ร้อยละทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 

ร้อยละ   5 ร้อยละ  
18.80 

มีมีการด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล 
เพื่อการสืบค้นเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 187,160 เล่ม  
ปี 2561 จ านวน 230,482 เล่ม เพิ่มขึ้นเป็น จ านวน 43,322 เล่ม คิดเป็น 

บรรลุ 
 

100 

● 

ส านักวิทย
บริการและ
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รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 ตุลาคม 2560 -30 กันยายน 2561) 

ร้อยละความส าเร็จของ
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ต่อ
ปีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   18.80    แยกเป็น (อธิบายทรัพยากรแต่ละประเภทจ านวนเท่าไหร่) 
   1. หนังสือ 146,189  เล่ม   
   2. วารสาร  18,141  เล่ม 
   3. วิจัย วิทยานิพนธ์  14,658  เล่ม 
   4. สื่อโสตทัศนวัสดุ   12,017  แผ่น  
(รวมรายการที่ 1-4  จ านวน  191,005  เล่ม) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2561) 
- จ านวนฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น  แยกเป็น 
1.ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก 5 ฐาน  

รายการ จ านวน 
1 ฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวออนไลน์ (iQNewsClip) 
(Online News Clipping) 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จ านวน 30  ฉบับ 

2 ฐานข้อมูลมติชนออนไลน์ ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จ านวน 29  ฉบับ 
3 ฐานข้อมูล iGLibrary จ านวน 2,533 รายการ 
4 ฐานข้อมูล EDS (EBSCO eBooks Collection) ส านักวิทยบริการฯ ร่วมกับ เครือข่าย 

616 เล่ม 
5 ฐานข้อมูล e-Magazine นิตยสาร 9 ปก  583 ฉบับ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 54 เล่ม 
จ านวนรวม 637 ฉบับ/เล่ม 

รวมรายการในฐานข้อมูลฯสมาชิก 3,845 รายการ 
 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น จ านวน  11  ฐาน 
2.1 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจ าปีงบประมาณ 2561 สนับสนุนโดยส านักงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา : Uninet ให้การบอกรับ 

รายการ จ านวน 
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 

 
2.2.ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย 

รายการ จ านวน 
1 สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย
(UCTAL) 

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

 



52 
 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปีงบ 
พ.ศ.
2561 

ผลการ
ด าเนินงาน
สะสมถึง
ไตรมาสท่ี 

4 

รายละเอียดการด าเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
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ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
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2.3 ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) 
รายการ จ านวน 
1 ฐานข้อมูลจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ 
TDC (Thai Digital Collection) 
*(นับ 1 ฐานข้อมูลอยู่ใน ALIST) 

จ านวนระเบียนของส านักวิทยบริการฯ 
รวม   952  รายการ *(นับ 1 ฐานข้อมูล
อยู่ใน ALIST) 

(รวมฐานข้อมูล  จ านวน  39,477 รายการ) 
5.15 จ านวนนักศึกษาภาค
ปกติคงอยู่  

12,000 
คน 

9,568 คน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีจ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่ 
จ านวน 9,568 คน ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 
 
 

ไม่บรรลุ 
 

79.73 

● 

ส านัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 
5.16 อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI) ของส านัก
บริหารทรัพย์สินและรายได้ 

≥ 20 4.85 
 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เท่ากับร้อยละ 4.85 ก าไรสุทธิ 2,884,304.18 จาก จากงบประมาณ
รายจ่าย 59,437,850.19 บาท 

ไม่บรรลุ 
 

24.25 

● 

งานบริหาร
ทรัพย์สิน
และรายได้ 

5.17 ร้อยละของนักเรียนที่มี
ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(ONET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

≥ ร้อยละ
50 

≥ ร้อยละ 
31.39 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดจ านวน 309 คน มีนักเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละช่วงชั้นดังน้ี 
1. ป.6 จ านวนทั้งสิ้น 73 คน น ามาคิดเกณฑ์ 70 คน อีก 3 คน มีความบกพร่อง 
1.1 วิชาภาษาไทย     ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 81.42 
1.2 วิชาคณิตศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 
1.3 วิชาวิทยาศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.71 
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 
2. ม.3 จ านวนทั้งสิ้น  113  คน 

ไม่บรรลุ 
 

62.78 

● 

โรงเรียน
สาธิต

มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลย

อลงกรณ์             
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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2.1 วิชาภาษาไทย   ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  82  คน คิดเป็นร้อยละ  72.57 
2.2 วิชาคณิตศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  25  คน คิดเป็นร้อยละ  22.12 
2.3 วิชาวิทยาศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  10  คน คิดเป็นร้อยละ  8.85 
2.4 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  17  คน คิดเป็นร้อยละ  15.04 
3. ม.6 จ านวนทั้งสิ้น  123  คน 
3.1 วิชาภาษาไทย   ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน  56  คน คิดเป็นร้อยละ  45.53 
3.2 วิชาคณิตศาสตร์  ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน    8  คน คิดเป็นร้อยละ  6.50 
3.3 วิชาวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน    5  คน คิดเป็นร้อยละ  4.07   
3.4 วิชาสังคมศึกษา   ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน    3  คน คิดเป็นร้อยละ  2.44 
3.5 วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จ านวน    6  คน คิดเป็นร้อยละ  4.88 

 


