1. ตัวชี้วัดเป้าประสงค์แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย
ชื่อหน่วยงาน..คณะครุศาสตร์....
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ....4.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่..1 ตุลาคม 2562....ถึง..30 กันยายน 2563.......
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ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

ผล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
1.1.จำนวนหลักสูตร
แบบสหวิทยาการที่พัฒนา
หรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่น
1.1.1 หลักสูตรระยะ
สั้น

1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา

1.2 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.2.1 ผลงานที่ได้รับ
รางวัลหรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

15
หลักสูตร

..-...
หลักสูตร

2
หลักสูตร

..1...
หลักสูตร

40
ผลงาน

..19...
ผลงาน

1.1.1 จำนวนหลักสูตรระยะสัน้ .............หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตร..................................สาขา.....................คณะ..............................วันเดือนปีเข้าสภา..............................ตอบสนองต่อความต้องการ
ท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย)..............................................................................................................
2.หลักสูตร………………………..สาขา............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้าสภา..............................ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย)..............................................................................................................
1.1.2 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา.............หลักสูตร ได้แก่
1.1.2.1 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี.............หลักสูตร
1.หลักสูตร………………………..สาขา............................คณะ..............................วันเดือนปีเข้าสภา..............................ตอบสนองต่อความ
ต้องการท้องถิ่นอย่างไร(อธิบาย)..............................................................................................................
1.1.2.2 จำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.....1........หลักสูตร
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ วันเดือนปีเข้าสภาครั้งที่ 6/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562-.ตอบสนอง
ต่อความต้องการท้องถิ่น คือ คุณลักษณะของบัณฑิตที่จบจะเป็นผู้มคี วามรู้ความเข้าใจและปฏิบตั ิตนตามคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อีกทั้งมีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

1.2.1 จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ....19........ผลงาน ได้แก่
จำนวนผลงานในระดับชาติที่ได้รับรางวัล ....-......รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน....19......ผลงาน
จำนวนผลงานในระดับนานาชาติทไี่ ด้รับรางวัล ....-......รางวัลหรือการเผยแพร่จำนวน....-......ผลงาน
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ผล
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน ระดับชาติหรือ ประเภทผลงาน เผยแพร่หรือได้
นานาชาติ หรือรางวัลที่ได้ รางวัลว/ด/ป
1 หลักคุณธรรมความกตัญญ นายณัฐพงศ์ พืชภูมิ ระดับชาติ
เผยแพร่วารสาร
ของขงจื้อที่สะท้อนผ่าน
การบริหารนิติ
ความเชื่อและพิธีกรรมของ
บุคคลและ
ชาวไทยสายจีน : กรณีศึกษา
นวัตกรรม
พื้นที่อำเภอปากพนัง
ท้องถิ่น ปีที่ 6
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฉบับที่ 2 มี.ค. –
เม.ย. 2563
2 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ นายโรจนศักดิ์
ระดับชาติ
การนำเสนอ
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ แก้วอนันต์
ผลงานในการ
เทคนิคการใช้คำถามแบบโส
ประชุมวิชาการ
เครติส เพื่อพัฒนาความคิด
และนิทรรศการ
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ระดับชาติ สาขา
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มนุษย์ศาสตร
และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2
3 การวิเคราะห์ประเภท
สมีลา เลาะวิถี
ระดับชาติ
การประชุม
คำนามในหนังสือเรียน
อนันต์ ลากุล
วิชาการ
รายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุด
ระดับชาติ พหุ
ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที
วิทยาการแห่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษา
วรรณกรรม และ
คติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน
ครั้งที่ 1

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร/หน้าที่
วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น

การนำเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษย์ศาสตรและ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่งภาษา
วรรณกรรม และคติชน
วิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562 วันที่
20 ธันวาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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4 การพัฒนาแบบฝึกวิชา
ณัฐธนากร รักชาติ
ภาษาไทย เรื่องคำคล้องจอง มณฑา วิรยิ างกูร
สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชาติ

5 ความเชื่อ การไหว้ และ
ภรทิพย์ สุขสว่าง
ระดับชาติ
บทบาทของศาลเจ้าแม่
นพพล จันทร์กระจ่าง
กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มี แจ้ง
ต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีน
ในย่านเยาวราช

ประจำปี 2562
วันที่ 20
ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่ง
ภาษา
วรรณกรรม และ
คติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน
ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562
วันที่ 20
ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่ง
ภาษา
วรรณกรรม และ
คติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน

ลำปาง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่งภาษา
วรรณกรรม และคติชน
วิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562 วันที่
20 ธันวาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่งภาษา
วรรณกรรม และคติชน
วิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562 วันที่
20 ธันวาคม 2562 ณ
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6 การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับ พรนภา หนุนสุข
ยันต์แปดทิศเสือคาบดาบ ยุภาพร นอกเมือง
ของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชน
ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่าน
เยาวราช

ระดับชาติ

7 การศึกษามโนทัศน์ทาง
นายชูชาติ
วิทยาศาสตร์และ
โพนเยีย่ ม
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับ

ระดับชาติ

ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562
วันที่ 20
ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่ง
ภาษา
วรรณกรรม และ
คติชนวิทยา วิถี
ไทย วิถีอาเซียน
ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562
วันที่ 20
ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง
วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ปีที่ 15
ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคมสิงหาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่งภาษา
วรรณกรรม และคติชน
วิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562 วันที่
20 ธันวาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง

วารสารบัณฑิตศึกษา
มรภ.วไลยอลงกรณ์
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ผล
การใช้คำถามระดับสูง
8 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ นางสาวอดิรักษ์
สืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการ แสงดอกไม้

ระดับชาติ

วารสาร
วารสารบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์
มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ปีที่ 15
ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคมสิงหาคม 2564

9 การพัฒนาทักษะ
นายธนกร
กระบวนการทาง
แย้มประพาย
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผ่านการสอนแบบวัฏจักร
การสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

ระดับชาติ

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นายโชคปรีชา
ทางการเรียนของนักเรียน โพเขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
โลกและการเปลี่ยนแปลง

ระดับชาติ

วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ประจำเดือน
พฤศจิกายนธันวาคม พ.ศ.
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 9-10
กรกฎาคม 2563

ใช้คำถามแบบ โสเครติกที่มีผล
ต่อมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทาง
วิทยา- ศาสตร์ขั้นบูรณาการ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1

วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม
พ.ศ. 2563
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10
กรกฎาคม 2563
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ผล
11 การเสริมสร้างความคิด
สร้างสรรค์ผ่านการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

นายสรณัฐ ดีสวัสดิ์

ระดับชาติ

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่
12 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
วันที่ 9-10
กรกฎาคม 2563

12 การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสินใจ
ศึกษาต่อทางด้านภาษาจีน
ระหว่างมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยกับ
มหาวิทยาลัยในประเทศจีน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 แผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี
13 ศึกษาตำนานความเชื่อด้าย
แดงแห่งโชคชะตาของชาว
จีน

นายสันติพงษ์
ทองดี

ระดับชาติ

วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ประจำเดือน
พฤศจิกายนธันวาคม พ.ศ.
2563

วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 6
ประจำเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม
พ.ศ. 2563

นางสาวชนิสรา
สีรือแสง

ระดับชาติ

วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ประจำเดือน
กรกฎาคมสิงหาคม

วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
ประจำเดือนกรกฎาคมสิงหาคม พ.ศ. 2563

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม วันที่ 9-10
กรกฎาคม 2563
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พ.ศ. 2563
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมการ นางสาวอาพิศรา
เรียนรู้ เรื่องสมบัติทาง
ดวงธนู
กายภาพของวัสดุสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห์ อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระดับชาติ

15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
นางสาวแพรวอักษร
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ พลพิมาย
และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรมนาวา
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องบรรยากาศ

ระดับชาติ

16 หลักคุณธรรมความกตัญญู นายณัฐพงศ์ พืชภูมิ ระดับชาติ
ของขงจื๊อที่สะท้อนผ่าน
ความเชื่อและพิธีกรรมของ
ชาวไทยเชื้อสายจีน :
กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปาก
พนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน
พฤษภาคมมิถุนายน พ.ศ.
2563
วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน
พฤษภาคมมิถุนายน พ.ศ.
2563
วารสารการ
บริหารนิติบุคคล
และนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน
มีนาคม-เมษายน

วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน
พ.ศ. 2563
วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน
พ.ศ. 2563
วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนมีนาคมเมษายน พ.ศ. 2563

9
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
17 การเปรียบเทียบพญานาค
กับมังกรในมุมมองของ
ศาสนาและความเชื่อ

นางสาวศิริวรรณ
เรืองศรี

ระดับชาติ

18 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ นายโรจนศักดิ์
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ แก้วอนันต์
เทคนิคการใช้คำถามแบบโส
เครติส เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชาติ

19 ผลของการใช้วิธีการจัดการ นางสาวรัชดาภรณ์
เรียนรู้แบบ GPAS ที่มีต่อ ไชยวิวิช
เจตคติด้านสิ่งแวดล้อมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง มนุษย์กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนสาธิต

ระดับชาติ

พ.ศ. 2563
วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3
เดือน กันยายนธันวาคม พ.ศ.
2563
การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2 วันที่
20 พฤษภาคม
2563
วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ปีที่ 15
ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคมสิงหาคม 2564

วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่
3 เดือน กันยายนธันวาคม พ.ศ.2563
การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2
วันที่ 20 พฤษภาคม
2563

วารสารบัณฑิตศึกษา
มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปีที่
15 ฉบับที่ 2 เดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม
2564

10
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

1.2.2 ผลงานที่ได้รับการ
อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

26
ผลงาน

..3..
ผลงาน

1.2.2 จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน....3.....ผลงาน
ที่

ชื่อผลงาน

1 ผลงานธุรกิจผลิตภัณฑ์
สินค้าจากปูนา

2 ผลงานการออกแบบการ
บรรจุภัณฑ์ OTOP
การผลิตพวงกุญแจรัก
สะอาด

ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อหน่วยงาน การอ้างอิง หรือใช้ วัน/เดือน/ปีที่
ที่นำไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อ้างอิงหรือ
จากหน่วยงาน/อื่นๆ
นำไปใช้
(ระบุ)
ประโยชน์
น.ส.เสาวรส
ผลิตภัณฑ์
นำไปต่อยอดเพื่อ
12 พ.ค. 21 มิ.ย.
มะกรูดอินทร์
ชุมชน
พัฒนาสิ้นค้าจากปูนา 2563
น.ส.เนตรกมล
ท้องถิ่น
ภูมิเรศสุนทร
OTOP
อ.ศาสตรา หล้าอ่อน จังหวัด
ปทุมธานี
อ.นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง
อ.อรรคภณ
วชิรวิชร์
น.ส.กรองทอง
ชูแก้ว
น.ส.อุษณีย์ คงเสือ

พัฒนา
นำไปต่อยอดเพื่อ
ผลิตภัณฑ์
พัฒนาสิน้ ค้าการผลิต
ชุมชนท้องถิ่น พวงกุญแจรักสะอาด
OTOP จังหวัด
ปทุมธานี

ผลที่ได้จากการ
นำไปใช้เกิดผล
อย่างไรให้เป็น
รูปธรรม
มีผลิตภัณฑ์ สินค้า
จากปูนา และมี
รายได้ มีผลิตภัณฑ์
สินค้าและมีรายได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น
OTOP จังหวัด
ปทุมธานี
12 พ.ค. 21 มิ.ย. มีผลิตภัณฑ์ สินค้า
2563
และมีรายได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์มี
ผลิตภัณฑ์ สินค้า
และมีรายได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น
OTOP จังหวัด
ปทุมธานี

11
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
3 ผลงานการออกแบบการ
ร้านอาหารชานเฮือนแม่
ทองวร

1.2.3 ผลงานวิจัยหรือ
300
ผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับการ
ผลงาน
เผยแพร่ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ.
กำหนด

..43..
ผลงาน

อ.สุชาวดี
สมสำราญ
นายอุรเคนทร์
พรมโชติ
น.ส.ศรินทร์ญา เนตร
เกต

พัฒนา
นำไปต่อยอดเพื่อ
12 พ.ค. 21 มิ.ย. มีร้านอาหารชาน
ผลิตภัณฑ์
พัฒนาร้านอาหารชาน 2563
เฮือนแม่ทองวร ใน
ชุมชนท้องถิ่น เฮือนแม่ทองวร
จังหวัดปทุมธานี
OTOP จังหวัด
ปทุมธานี

1.2.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด จำนวน..43...ผลงาน
ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของ
ผลงาน/ชื่อ
หลักสูตร

1

การศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะเชิง
ผลิตภาพสาระเศรษฐศาสตร์ของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2

การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย
การเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย (โขน)
สุวรรณา จุ้ยทอง
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
กันต์ฤทัย คลังพหล

เผยแพร่ใน
ผลงานวิจัย/
ระดับชาติ/นานาชาติ ผลงานวิชาการ

ศิรินภา คุ้มจั่น
ระดับชาติ
สุวรรณา จุ้ยทอง
พิทักษ์ นิลนพคุณ
กันต์ฤทัย คลังพหล

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

เผยแพร่
ว/ด/ป

หน่วยงานผู้จัด

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม
บึง สาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่
2 กรกฎาคม
– ธันวาคม
2562 : 127 143
วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง
สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

12
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)
วิทยาลัยนาฏศิลป

3

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยม สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

4

ครูประสิทธิภาพสูง

เปรมจิตต์ ขจรภัย
ลาร์เซ่น

ผลงานวิจัย

ระดับชาติ

บึง สาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่
2 กรกฎาคม
– ธันวาคม
2562 .: 163178
วารสารวิจัย
และพัฒนา
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปี
ที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน –
ธันวาคม
2562
วารสารวิชาก
ารหลักสูตร
และการสอน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร ปีที่
11 ฉบับที่ 32
กันยายน –
ธันวาคม
2562

มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร

13
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
5

ผลการใช้วิธีสอนภาษาแบบเน้นภาระงาน
ในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ศัสยมน สังเว
ภัทรพรรณ
พรหมคช
พูนพชร ทัศนะ

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

6

การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียน อัจฉราภรณ์ ใจก้อน ระดับชาติ
มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ แก้ว
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชาญชัย วงศ์สิ
รสวัสดิ์
อรสา จรูญธรรม

ผลงานวิจัย

7

แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ ฐิติพร พิชญกุล
สู่การปฏิบัติ

ผลงานวิจัย

ระดับชาติ

วารสารวิชาก
ารหลักสูตร
และการสอน
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
สกลนคร ปีที่
11 ฉบับที่ 32
กันยายน –
ธันวาคม
2562
วารสาร
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม ปีที่
13 ฉบับที่ 2
เดือน
กรกฎาคม ธันวาคม
2562 551565
วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

14
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

8

รูปแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรี
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครูใน เอี่ยม
เขตเทศบาลตำบลโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

9

แนวทางสำหรับครูชายในการจัดการศึกษา กุลชาติ พันธุวรกุล
ปฐมวัย

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

ราชูปถัมภ์ ปี
ที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน –
ธันวาคม
2562
วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์. ปี
ที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน –
ธันวาคม
2562. หน้า
149-162.
วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์. ปี
ที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน –
ธันวาคม
2562. หน้า
149-162.

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.

15
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของ ยุภาพร นอกเมือง
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช เมษา นวลศรี
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

11 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย

นิติกร อ่อนโยน

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

12 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียน
และวิธกี ารแบบเปิด

กาญจนา เวช
ระดับชาติ
บรรพต
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ณัฐวัตร สุดจินดา

ผลงานวิจัย

วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์. ปี
ที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน –
ธันวาคม
2562. หน้า
149-162.
วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์. ปี
ที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน –
ธันวาคม
2562. หน้า
149-162
วารสาร
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์. ปี

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.

16
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

13 การวิเคราะห์ประเภทคำนามในหนังสือ
สมีลา เลาะวิถี
เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อ อนันต์ ลากุล
ชีวิต ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

14 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย เรื่องคำ
คล้องจอง สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

ณัฐธนากร รักชาติ
มณฑา วิริยางกูร

ที่ 13 ฉบับที่
3 กันยายน –
ธันวาคม
2562. หน้า
149-162.
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่ง
ภาษา
วรรณกรรม
และคติชน
วิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน
ครั้งที่ 1
ประจำปี
2562 วันที่
20 ธันวาคม
2562
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่ง
ภาษา
วรรณกรรม
และคติชน
วิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน
ครั้งที่ 1
ประจำปี
2562 วันที่

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง

ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง

17
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

15 ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของศาล
เจ้าแม่กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่มีต่อ
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช

ภรทิพย์ สุขสว่าง
ระดับชาติ
นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง

ผลงานวิจัย

16 การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับยันต์แปดทิศ
เสือคาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อชุมชน
ชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช

พรนภา หนุนสุข
ยุภาพร นอกเมือง

ผลงานวิจัย

ระดับชาติ

20 ธันวาคม
2562
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่ง
ภาษา
วรรณกรรม
และคติชน
วิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน
ครั้งที่ 1
ประจำปี
2562 วันที่
20 ธันวาคม
2562
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่ง
ภาษา
วรรณกรรม
และคติชน
วิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน
ครั้งที่ 1
ประจำปี
2562 วันที่
20 ธันวาคม
2562

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลำปาง

18
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
17 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโส
เครติส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรจนศักดิ์ แก้ว
ระดับชาติ
อนันต์
สุชาวดี เกษมณี
ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์

ผลงานวิจัย

การประชุม มหาวิทยาลัยราช
วิชาการและ ภัฏวไลยอลงกรณ์
นิทรรศการ ในพระบรม
ระดับชาติ
สาขา
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสต
ร์ ครั้งที่ 2
“อุดมศึกษา
ไทยใน
ยุคดิสรับชั่น
การปรับตัว
ของ
มนุษยศาสต
ร์และ
สังคมศาสต
ร์ในสภาวะ
ของความ
ท้าทาย” วันที่
20
พฤษภาคม
2563 คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ราชูปถัมภ์

18 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจื๊อที่
ณัฐพงศ์ พืชภูมิ
ระดับชาติ
สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาว นพพล จันทร์กระจ่าง
ไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาทีอ่ ำเภอปาก แจ้ง

ผลงานวิจัย

วารสารการ
บริหารนิติ
บุคคลและ

วารสารการบริหาร
นิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น

19
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
พนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อ
คู่คิด ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

อมรรัตน์ เตยหอม
สุวรรณา จุ้ยทอง
ฐิติพร พิชญกุล

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

20 ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

กานต์วลี อ่ำประ
เวช
สุวรรณา จุ้ยทอง
ฐิติพร พิชญกุล

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

21 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์
ร่วมกับการเรียนการสอนเขียนแบบเน้น
กระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

ชนาพร คงชาติ
สุวรรณา จุ้ยทอง
พิทักษ์ นิลนพคุณ

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

นวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6
ฉบับที่ 2
มีนาคม –
เมษายน
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1
มีนาคม 2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 8 ราช
ภัฏหมู่บา้ น
จอมบึงวิจยั
ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1
มีนาคม 2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 8 ราช

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

20
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
เรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3

22 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็น
ฐานที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5

ปรียานันต์
นวลจันทร์
เรขา อรัญวงศ์
เลอลักษณ์ โอทกา
นนท์

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

23 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานอาชีพที่ ยุวดี ไชยไธสง
ระดับชาติ
มีต่อสมรรถนะด้านการงานอาชีพของ
สุวรรณา จุ้ยทอง
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
อังคนา กรัณยาธิกุล

ผลงานวิจัย

ภัฏหมู่บา้ น
จอมบึงวิจยั
ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1
มีนาคม 2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ
ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพ
สตรี วันที่ 1314 กุมภาพันธ์
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 8 ราช
ภัฏหมู่บา้ น
จอมบึงวิจยั
ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1
มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

21
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
24 การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการจัดการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

สถาพร ศักดิ์เหลือง
เรขา อรัญวงศ์
เลอลักษณ์ โอทกา
นนท์

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

25 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างพลัง
อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตรียพล โฉมไสว
ระดับชาติ
เปรมจิ ต ต์ ขจรภัย
ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

ผลงานวิจัย

26 ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มีสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว
ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล

ผลงานวิจัย

ระดับชาติ

การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 8 ราช
ภัฏหมู่บา้ น
จอมบึงวิจยั
ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม
บึง วันที่ 1
มีนาคม 2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
และนานาชาติ
ครั้งที่ 11 ณ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา วันที่
27 มีนาคม
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
วิทยาเขต
รังสิต วันที่
27 มีนาคม
2563

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ วิทยาเขต
รังสิต

22
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
27 การศึกษาองค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ
การเรี ย นการสอนนาฏศิล ป์ ไ ทย (โขน)
โดยบูรณาการความรู้ทางกายวิภาคเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)
วิทยาลัยนาฏศิลป

เอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย
สุวรรณา จุ้ยทอง
กันต์ฤทัย คลังพหล
ศ ุ ภ ช ั ย จ ั น ท ร์
สุวรรณ

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

28 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือของ สถานศึกษา
ด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระ
เกียรติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชัชวาล สิงหาทอง
เปรมจิตต์ ขจรภัย
ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

29 แนวโน้มผู้นำในอนาคตของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ธงธิภา วันแก้ว
เปรมจิตต์ ขจรภัย
ลาร์เซ่น
ช่อเพชร เบ้าเงิน
มารุต พัฒผล

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
หมู่บ้านจอม
บึง สาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ปีที่ 7 ฉบับที่
2 กรกฎาคม
– ธันวาคม
2562 : 163178
Journal of
Modern
Learning
Developme
nt ปีที่ 5
ฉบับที่ 1
(2020):
มกราคม กุมภาพันธ์
2563 : 231245
Journal of
Modern
Learning
Developme
nt ปีที่ 5
ฉบับที่ 1
(2020):

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บา้ นจอมบึง

Journal of
Modern Learning
Development

Journal of
Modern Learning
Development

23
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

30 การเสริมสร้า งพลังอำนาจสำหรับ ครูใน ตรียพล โฉมไสว
ศตวรรษที่ 21
ศักดา สถาพรวจนา
เนติ เฉลยวาเรศ

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

31 การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัดเทศบาล

ปัสรินญา ผ่อนแผ้ว
ฐิติพร พิชญกุล
กันต์ฤทัย คลังพหล

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

32 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์การบริหารสถานศึกษาด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาล

ประทีป ทับโทน
ศักดา สถาพรวจนา
อรสา จรูญธรรม

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

มกราคม กุมภาพันธ์
2563 : 246261
วารสารการ
บริหารนิติ
บุคคลและ
นวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6
ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม
- กุมภาพันธ์
2563 : 123 136
วารสารวไลย
อลงกรณ์
ปริทัศน์
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์ ปี
ที่ 10 ฉบับที่
1 เดือน
มกราคม เมษายน
2563
วารสารวไลย
อลงกรณ์
ปริทัศน์
มหาวิทยาลัย

วารสารการบริหาร
นิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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เป้าหมาย
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โลกและการ
เปลี่ยนแปลง

โชคปรีชา โพเขียว ระดับชาติ
เกียรติศักดิ์ รักษาพล

ผลงานวิจัย

34 การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ผ่านการ สรณัฐ ดีสวัสดิ์
ระดับชาติ
จัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
เกียรติศักดิ์ รักษาพล

ผลงานวิจัย

ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์ ปี
ที่ 10 ฉบับที่
1 เดือน
มกราคม เมษายน
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
วันที่ 9-10
กรกฎาคม
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
วันที่ 9-10
กรกฎาคม

2563

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
35 ศึกษาตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่ง
โชคชะตาของชาวจีน

ชนิสรา สีรือแสง
อรรคภณ วชิรวัชร์

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

วารสารการ
บริหารนิติ
บุคคลและ
นวัตกรรม
ท้องถิ่น

วารสารการบริหาร
นิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น

ปีที่ 6 ฉบับที่

4
ประจำเดือน
กรกฎาคมสิงหาคม พ.ศ.

2563
36 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
อาพิศรา ดวงธนู
สมบัติทางกายภาพของวัสดุสำหรับนักเรียน จิตตรี พละกุล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห์ อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

37 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
วัดธรรมนาวา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องบรรยากาศ

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

แพรวอักษร พลพิ
มาย
อรสา จรูญธรรม
วิษณุ สุทธิวรรณ

วารสารการ
บริหารนิติ
บุคคลและ
นวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่
3
ประจำเดือน
พฤษภาคมมิถุนายน
พ.ศ. 2563
วารสารการ
บริหารนิติ
บุคคลและ
นวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่

วารสารการบริหาร
นิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น

วารสารการบริหาร
นิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น
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38 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจื๊อที่
ณัฐพงศ์ พืชภูมิ
ระดับชาติ
สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของ ชาว นพพล จันทร์กระจ่าง
ไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอ แจ้ง
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานวิจัย

39 การเปรียบเทียบพญานาคกับมังกรใน
มุมมองของศาสนาและความเชื่อ

ศิริวรรณ เรืองศรี ระดับชาติ
นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง

ผลงานวิจัย

40 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามแบบโส
เครติส เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรจนศักดิ์ แก้ว
ระดับชาติ
อนันต์
สุชาวดี เกษมณี
ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์

ผลงานวิจัย

3
ประจำเดือน
พฤษภาคมมิถุนายน
พ.ศ. 2563
วารสารการ
บริหารนิติ
บุคคลและ
นวัตกรรม
ท้องถิ่น
ปีที่ 6 ฉบับที่
2
ประจำเดือน
มีนาคมเมษายน พ.ศ.
2563
วารสารวไลย
อลงกรณ์
ปริทัศน์ ปีที่
10 ฉบับที่ 3
เดือน
กันยายนธันวาคม พ.ศ.
2563
การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ระดับชาติ
สาขา
มนุษยศาสตร์
และ

วารสารการบริหาร
นิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น

มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรคม
ราชูปถัมภ์

มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน
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41 การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออก อนันต์ ลากุล
ระดับชาติ
เสียงคำควบกล้ำบทร้อยกรองของนักเรียน อัมพร พรรณยาหอม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราสาท
ทองวิทยา

ผลงานวิจัย

42 การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดย มณฑา วิริยางกูร
ใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R สำหรับนักเรียน มณีรัตน์ ชาวดร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

43 การศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านชุมชน
แหลมงอบเกาะช้าง จังหวัดตราด

ระดับชาติ

ผลงานวิจัย

เสริม พงส์ทอง
ธนินธร เทียนดำรง

สังคมศาสตร์
มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2 วันที่
20
พฤษภาคม
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
และนานาชาติ
ราชภัฏ
วิชาการครั้งที่
6 วันที่ 17 18 สิงหาคม
2563
การประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ
และนานาชาติ
ราชภัฏ
วิชาการครั้งที่
6 วันที่ 17 18 สิงหาคม
2563
การประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
ระดับชาติ

มรภ.จันทรเกษม

มรภ.จันทรเกษม

มรภ.วไลยอลงกรณ์
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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สาขา
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ใน
พระบรม
ราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 2 วันที่
20
พฤษภาคม
2563

1.2.4 จำนวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าทีไ่ ด้รับการยก
ย่อง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

8
คน

..5...
คน

1.2.4 จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ......5.......คน
ที่

ชื่อเจ้าของผลงาน

1 นางสาวอมรรัตน์ แสงมิ
2 นางสาวสุธิดา ศรีโยธา

รางวัลหรือประเภทที่
ได้รับการยกย่อง
รางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข ในงานวันครู3
ของ สพฐ.
รางวัล SMART
TEACHER เป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
จัดการเรียนรู้ยุค 4.0

ระดับชาติ/ นักศึกษา/ ว/ด/ปที่ได้รับ ชื่อหน่วยงานที่
นานาชาติ ศิษย์เก่า
การยกย่อง
มอบ
ศิษย์เก่า
16 มกราคม สพฐ.จังหวัด
2563
ปทุมธานี
-

ศิษย์เก่า

12 กรกฎาคม สมาคมผู้ปกครอง
2563
และครูโรงเรียน
สามโคกและ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ปทุมธานี
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
3 นางสาวเบญจมาพร แสงจันทร์

4. นายยุทธนา กองโต

5. นางสาวกนกวรรณ พวงงาม

1.3 ร้อยละของอาจารย์
และนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน
1.3.1 ร้อยละของ
อาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ
40

ร้อยละ
..53.62..

รางวัลครูผู้มีจติ อาสา
ประจำปี 2562 ครู
โรงเรียน วัดเรือแข่ง
(ประชาอุปถัมภ์)
รางวัลรองชนะเลิศ
ระดับเหรียญทอง
ครูผสู้ อนยอดเยี่ยม
ระดับชาติ
รางวัลครูดีของง
แผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ระดับชาติ

-

ศิษย์เก่า

16 มกราคม
2563

สพฐ.จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา

-

ศิษย์เก่า

16 มกราคม
2563

สพฐ.จังหวัด
ปทุมธานี

ศิษย์เก่า/
สาขา
ภาษาไทย

16 มกราคม
2563

สพฐ.จังหวัด
ปทุมธานี

1.3.1 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้นจำนวน....69.....คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนจำนวน.....37.....คน (ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ.....53.62.......
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านจิตอาสาในการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น...ว/ด/ป..16 ต.ค. 2562...ชื่อชุมชน....
วัดสำแล ตำบลบ้านกระแชง...การเรียนรูจ้ ากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ...นักศึกษามีจิตอาสาทำกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น และได้เรียนรูร้ ว่ มกับ
ท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม...ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน...ว/ด/ป..8-10 พ.ย. 2562...ชื่อชุมชน....
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง....การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสาในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม…
ตลอดจนมีจิตสำนึกในการมุ่งกลับไปพัฒนาโรงเรียนตามภูมิลำเนาของตนเอง
3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์จิตอาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน.....ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนปัณณวิชญ์....การเรียนรู้จาก
การปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การบริการวิชาการ และเสริมสร้างความมีจิตอาสา
และมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย กับนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน
4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 5...ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนวัดพะยอม....การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…สามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับการใช้วัสดุในท้องถิ่นในการสร้างอาชีพและลดค่าใช้จ่าย....
5.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...Christmas Festival….ว/ด/ป/..18..ธ.ค..2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม.....การเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……สามารถส่งเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังแสดง
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ถึงการเป็นจิตอาสาในการบริการชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...English Camp for English Program Freahmen(EP)...ว/ด/ป..25 ธ.ค. 2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
(ประยงคุ์ประชานุสรณ์)....การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรูด้ ้านภาษา
ให้กับโรงเรียนเครือข่าย
7.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลและจัดทำแผนปฏิบตั ิการ
เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว….ว/ด/ป/..7-9..ม.ค..2563...ชื่อชุมชน....
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว.....การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ…การประเมินศักยภาพชุมชนและพัฒนาต่อ
ยอด เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจากภูมิปญ
ั ญาที่มีอยู่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ
8.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ศึกษาชุมชนและจัดทำฐานข้อมูลตำบลและจัดทำแผนปฏิบตั ิการ
เพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี….ว/ด/ป/..9,16,28..ม.ค..2563...ชื่อชุมชน....
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี.....การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ…การประเมินศักยภาพชุมชนและพัฒนาต่อยอด
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจจากภูมิปัญญาที่มีอยู่ให้เป็นชุมชนต้นแบบ….....
9.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... Volunteer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา (สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ) ….ว/ด/ป/..29..ม.ค..2563...ชื่อ
ชุมชน....โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา.....การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษามีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้
ด้านภาษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย
10.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... บริการวิชาการโรงเรียนตชด. ….ว/ด/ป/..13-14..ส.ค..2563...ชื่อชุมชน....โรงเรียนตชด.การบินไทย โรงเรียนตชด.
บ้านน้ำอ้อม และโรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……ครูและนักเรียนโรงเรียนตชด. มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป
11.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างการเรียนรู้พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ว/ด/ป/..4-6..ส.ค..2563...ชื่อชุมชน....ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว.....การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ....สร้างและปลูกฝังให้ผู้นำชุมชนและประชาชนมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการขับเคลื่อนหมู่บ้านของตนเองให้มีความเข้มแข็ง
12.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... สร้างการเรียนรู้พัฒนาอาชีพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP) ตำบลศาลาครุ อำเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ว/ด/ป/..20..ส.ค..2563...ชื่อชุมชน....ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ....สร้างผู้นำชุมชนให้เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน และปลูกฝังให้ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน
13.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงกับโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนบน พ.ศ. 2563 ว/ด/ป/..18..ส.ค.- 25 ก.ย..2563...ชื่อชุมชน.... 1) โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 2) โรงเรียนวัดลาดทราย 3)
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โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ 4) โรงเรียนบ้านคลองขวางบน 5) โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 6) โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม.....การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนในชุมชนให้ได้ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร
14.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...ยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยูไ่ ด้อย่างยั่งยืน.....
ว/ด/ป/..13-29.ส.ค...2563...ชื่อชุมชน.... 1) โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 2) โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 3) โรงเรียนวัดหว่านบุญ
4) โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 5) โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 6) โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 7) โรงเรียนวัดปทุมนายก 8) โรงเรียนอยู่ประชานุ
เคราะห์ 9) โรงเรียนบ้านโคคลาน 10) โรงเรียนบ้านมะกอก 11) โรงเรียนกองทัพบกอุทิศ 12) โรงเรียนบ้านซับน้อย.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชนคือ……เพื่อสร้างเครือข่ายและแก้ปญ
ั หา ด้านการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่เป้าหมาย

1.3.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการต่อจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ
80

ร้อยละ 1.3.2 ปีงบประมาณ 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน...1,715....คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิ
..25.31.... ร่วมกับชุมชนจำนวน.....431.........คน(ไม่นับซ้ำ) คิดเป็นร้อยละ...25.31......
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูด้านจิตอาสาในการเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น..ว/ด/ป..16 ต.ค. 2562...ชื่อชุมชน....วัดสำ
แล ตำบลบ้านกระแชง...การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ...นักศึกษามีจิตอาสาทำกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น และได้เรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
ซึ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 20 คน
2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...ค่ายพัฒนาศักยภาพทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน...ว/ด/ป..8-10 พ.ย. 2562...ชื่อชุมชน....
โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง....การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสาในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม…
ตลอดจนมีจิตสำนึกในการมุ่งกลับไปพัฒนาโรงเรียนตามภูมิลำเนาของตนเอง………… จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 60 คน
3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์จิตอาสาและครูวิทย์เพื่อมวลชน.....ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนปัณณวิชญ์....การเรียนรู้จาก
การปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ การบริการวิชาการ และเสริมสร้างความมีจิตอาสาและมีการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ของมหาวิทยาลัย กับนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน…….. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่
1 – 3 เข้าร่วม 170 คน
4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม....ครูวิทย์เพื่อพ่อและพอเพียง ครั้งที่ 5...ว/ด/ป/.. 27..พ.ย..2562...ชื่อชุมชน...โรงเรียนวัดพะยอม....การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ…สามารถนำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันร่วมกับการใช้วัสดุในท้องถิ่นในการสร้างอาชีพและลดค่าใช้จ่าย....
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 57 คน

32
ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
2563

ผล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
5.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...Christmas Festival….ว/ด/ป/..18..ธ.ค..2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม.....การเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……สามารถส่งเสริมศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังแสดง
ถึงการเป็นจิตอาสาในการบริการชุมชนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ..... จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม 48 คน
6.ชื่อโครงการ/กิจกรรม...English Camp for English Program Freahmen(EP)...ว/ด/ป..25 ธ.ค. 2562...ชื่อชุมชน....โรงเรียนวัดเพิ่มทาน
(ประยงคุ์ประชานุสรณ์)....การเรียนรู้จากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนคือ……มีจิตอาสา และรับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรูด้ ้านภาษา
ให้กับโรงเรียนเครือข่าย จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม 15 คน
7.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... Volunteer English Camp ค่ายภาษาอังกฤษจิตอาสา (สาขาวิชาวิชาภาษาอังกฤษ) ….ว/ด/ป/..29..ม.ค..2563.. .
ชื่อชุมชน....โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษามีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้
ด้านภาษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย..... จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 45 คน
8 .ชื่อโครงการ/กิจกรรม...อบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพระยะสั้นสำหรับผูส้ นใจ ….ว/ด/ป/..14 ก.พ. 2563 ชื่อชุมชน....ชุมชนคลอง 5 ต.คลอง 5
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี.....การเรียนรู้จากการปฏิบตั ิร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษามีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมในการแบ่งปันความรู้เรื่อง
วิธีการทำหางหงส์ ธงตะขาบ ให้กบั กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย.จำนวน 10 คน....
9.ชื่อโครงการ/กิจกรรม... บริการวิชาการโรงเรียนตชด. ….ว/ด/ป/..13-14..ส.ค..2563...ชื่อชุมชน....โรงเรียนตชด.การบินไทย โรงเรียนตชด.
บ้านน้ำอ้อม และโรงเรียนตชด.บ้านทุ่งกบินทร์.....การเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชนคือ……นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และมีจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 6 คน

1.4 ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาทุกระดับที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนา
ท้องถิ่น

ร้อยละ
40

ร้อยละ
...5.53...

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จำนวน 506 คน ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่
ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 25 คน จำนวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.53
1. ระดับ ป.ตรี มีผสู้ ำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562
วันที่ 4 ธ.ค. 62 และมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 328 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 2 เม.ย. 63
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 145 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 4 ธ.ค. 62
3. ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริการการศึกษา มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 3 ต.ค. 62 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 4 ธ.ค. 62 ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 6 ก.พ. 63 ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 2 ก.ค. 63
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ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 ส.ค. 63 ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 คน สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 2 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 ก.ย. 63
4. ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริการการศึกษา มีผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 4 ธ.ค. 62 และมีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 8 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย.
ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 ม.ค. 63 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่
5 มี.ค. 63 ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6/2563
วันที่ 4 มิ.ย. 63 ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
7/2563 วันที่ 2 ก.ค. 63 ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 คน อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 6 ส.ค. 63 ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 4 คน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2 คน
อนุมัติจบการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 3 ก.ย. 63
ที่
ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงาน
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร
ว/ด/ป
หน้าที่
1 นายนที กอบการนา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ นำเสนอผลงานวิชาการในงาน
31 ส.ค. 62
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต (MCU Congress 3) “นวัตกรรม
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องเธียร์
เตอร์ ชั้น 1 โซนบี คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2 นางสาวอัศวรินทร์ แก่น
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
นำเสนอผลงานวิชาการในการ
5 ก.ค. 62
จันทร์
วิชาการของครูในโรงเรียน สังกัด
ประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 PIM 9th
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3 นางชุติมาพร เชาวน์ไว

4 นางขันทอง ไทยทวี

National and 2nd International
Conference 2019 : Global
Innovation for Sharing
Economy (GISE) and 2nd
Smart Logistics Conference
ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาใน นำเสนอผลงานวิชาการในงาน
การบริหารแหล่งเรียนรู้ภายใน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน (The 2nd National Conference
ท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
MCU. RK.2019) ณ อาคารปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาราชา วัดไร่ขิง พระอาราม
หลวง จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลกับ นำเสนอผลงานวิชาการในการ
สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัด ประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ระดับ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 PIM 9th
National and 2nd International
Conference 2019 : Global
Innovation for Sharing
Economy (GISE) and 2nd
Smart Logistics Conference

1 ก.ย. 62

5 ก.ค. 62
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5 นางวรรณา โฉมฉิน

การประเมินความต้องการจำเป็นของ
การดำเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร

6 นางสาวหยาดอัมรินทร์
ศิริขันธ์

ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพองค์การ
ของสถานศึกษากับความทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

7 นางกษมา แสนอ่อน

การประเมินความต้องการจำเป็นการ
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตตรวจราชการที่ 1

ณ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี
นำเสนอผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
(MCU Congress 3) “นวัตกรรม
ทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องเธียร์
เตอร์ ชั้น 1 โซนบี คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นำเสนอผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
(MCU Congress 3) “นวัตกรรม
ทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0” ณ ห้องเธียร์
เตอร์ ชั้น 1 โซนบี คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นำเสนอผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
(The 2nd National Conference
MCU. RK.2019) ณ อาคารปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาราชา วัดไร่ขิง พระอาราม
หลวง จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

31 ส.ค. 62

31 ส.ค. 62

1 ก.ย. 62
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วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี
8 นางสาวกัญญาวีร์ มหาสนิท การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด นำเสนอผลงานวิชาการในงาน
เพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาในโรงเรียน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2
เอกชนระดับประถมศึกษา สังกัด
(The 2nd National Conference
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
MCU. RK.2019) ณ อาคารปฏิบัติ
การศึกษาเอกชน
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาราชา วัดไร่ขิง พระอาราม
หลวง จังหวัดนครปฐม
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา
ศรีทวารวดี
9 นางสาวนฤมล เจริญพรสกุล รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน สาขามนุษยศาสตร์และ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3
เอกชน
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร การประชุมวิชาการการเสนอ
โรงเรียนเอกชน
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ
ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

1 ก.ย. 62

ก.ย. – ธ.ค. 59

8-9
ธ.ค. 59
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10 นางสาวพิมพ์ใจ พุฒจัตุรสั

11 นายปวรวิทย์ กิจสิงห์

12 นางสาวทอฝัน ธาระมัตร

13 นางสาววนิดา น้อยเทศ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 1

การนำเสนอผลงานวิชาการในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3
(MCU Congress 3) นวัตกรรม
ทางการปกครองและการบริหารใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องเธียร์
เตอร์ ชั้น ๑ โซนบี คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำ
ไทร อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน รายงานสืบเนืองจากการประชุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์- วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ภาษาจีน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
ที่มีต่อข้อสอบวิชาความถนัดทาง
“วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนา
ภาษาจีน (PAT 7.4)
ท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการอ่าน
รายงานสืบเนืองจากการประชุม
ออกเสียงสัทอักษรพินอินเสียงเบาใน วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ภาษาจีนของนักศึกษา๕ระครุศาสตร์ ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราช “วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนา
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชูปถัมภ์ โดยใช้สื่อการฝึกทักษะ
พระนครศรีอยุธยา
การอ่านออกเสียงเบาในรูปแบบ
ออนไลน์
คำศัพท์พื้นฐานที่มีตัวสะกดที่ไม่ตรง รายงานสืบเนืองจากการประชุม
ตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้น
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ประถมศึกษาปีที่ 4 ควรรูจ้ ากหนังสือ ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10

31 ส.ค. 62

4-5 ก.ค. 62

4-5 ก.ค. 62

4-5 ก.ค. 62
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

เรียนภาษาพาที และหนังสือเรียน
วรรณคดีลำนำ ฉบับ
กระทรวงศึกษาธิการ

14 นางสาววรรณิศา แซงสว่าง ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่ปรากฏใน
เรื่องพระเวสสันดร

15 นางสาวภรทิพย์ สุขสว่าง

ความเชือ่ การไหว้ และบทบาทของ
ศาลเจ้าแม่กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) ที่
มีต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในย่าน
เยาวราช

16 นางสาวพรนภา หนุนสุข

การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับยันต์แปด
ทิศเสือคาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อ
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในย่าน
เยาวราช

17 นายโรจนศักดิ์ แก้วอนันต์

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้
คำถามแบบโสเครติส เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

“วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนา
ท้องถิ่น” สาขาวิชาภาษาไทย
(ปร.ด.) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
รายงานสืบเนืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10
“วิจัย นวัตกรรม นำการพัฒนา
ท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม
และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การประชุมวิชาการระดับชาติ พหุ
วิทยาการแห่งภาษา วรรณกรรม
และคติชนวิทยา วิถีไทย วิถี
อาเซียน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษาไทยในยุคดิส
รับชั่น การปรับตัวของ

4-5 ก.ค. 62

20 ธ.ค. 62

20 ธ.ค. 62

20 พ.ค. 62
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

18 นางสาวชนาพร คงชาติ

19 นายสถาพร ศักดิ์เหลือง

20 นางสาวปรียานันต์
นวลจันทร์

21 นางสาวอมรรัตน์ เตยหอม

ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซินเนค
ติกส์ร่วมกับการเรียนการสอนเขียน
แบบเน้นกระบวนการที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐานที่มตี ่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
เพื่อคู่คิด ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
สภาวะของความ
ท้าทาย” คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง

1 มี.ค.63

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 8 ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง

1 มี.ค. 63

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 5 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

13-14 ก.พ.63

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง

1 มี.ค.63
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
22 นางสาวกานต์วลี อ่ำประ
เวช

ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่
มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
23 นางสาวยุวดี ไชยไธสง
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
อาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงาน
อาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
24 นางสาวปัสรินญา ผ่องแผ้ว การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีม
ที่มีสมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

25 นายประทีป ทับโทน

ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล
การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์การบริหารสถานศึกษา
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล
กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง

1 มี.ค.63

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้
ที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ น
จอมบึง
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 10
ฉบับที่ 1
การประชุมวิชาการระดับชาติ
“นวัตกรรมการจัดการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน” ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 มี.ค.63
ม.ค.-เม.ย. 63

27 มี.ค.63
ม.ค.-เม.ย. 63

23 มิ..ย.63
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1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ ร้อยละ
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7
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาทีไ่ ด้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติ
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1.6 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
1.7 ร้อยละของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายที่มผี ลการ
ทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า
1.7.1 ระดับปริญญาตรี
ตั้งแต่ ระดับB1 ขึ้นไป
1.7.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้น
1.8 จำนวนผู้ประกอบการ
ใหม่ Startup ที่เกิดจาก
การบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย

9
เรื่อง

ร้อยละ
85
ร้อยละ
85
20
ราย

ผล
ร้อยละ
.....

..1...
เรื่อง

ร้อยละ
.....
ร้อยละ
.....
…..
ราย

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวนวน........ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน
....................ผลงาน คิดเป็นร้อยละ........
ที่
ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงาน
งานวิจัย/งาน
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร
ว/ด/ป
สร้างสรร
หน้าที่
1
2
จำนวน...1........เรื่อง
1. ชื่อแนวปฏิบัติ..เทคนิคการโค้ชการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนของนักศึกษาครู..โดย...คณะครุศาสตร์............
ชื่อหลักสูตร.......-..............คณะครุศาสตร์ ..................
2. ชื่อแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ชื่อหลักสูตร.....................คณะ...............................
1.7.1 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจำนวน .....คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน........คน มีจำนวนผูผ้ ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ
.....................
เป็นคณะครุศาสตร์ จำนวน............คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน........คน มีจำนวนผูผ้ ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................ระดับ B2 จำนวน
...........คน คิดเป็นร้อยละ.....................
1.7.2 จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปีสุดท้ายจำนวน .....คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน........คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่าระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ ระดับ B2 จำนวน ...........คน คิดเป็นร้อยละ
.....................
จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย...........................ราย
1. ชื่อผู้ประกอบการ...........ชื่อ Startup..............
2. ชื่อผู้ประกอบการ...........ชื่อ Startup..............
3. ชื่อผู้ประกอบการ...........ชื่อ Startup..............
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ระดับปริญญาตรีที่มีงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
ผล
รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2563
ร้อยละ
ร้อยละ จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 328 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 219 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพ
80
..65.30... อิสระภายใน 1 ปี จำนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 65.30 แยกผลตามคณะได้ ดังนี้
●

คณะ
ครุศาสตร์
รวม

จำนวน
บัณฑิต
328
328

จำนวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบสอบถาม
219
219

บัณฑิตมีงานทำ
ภายใน 1 ปี
143
143

ร้อยละ
65.30
65.30

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่...20 กันยายน 2563..การสอบบรรจุเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สำรวจปีงบประมาณละ 1 ครั้ง (นศ.พึ่งอนุมัติจบสำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563) และจะเก็บแบบสำรวจในช่วงรับปริญญา
(รอรับปริญญา 2563) ซึ่งการรับปริญญาเลื่อนไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVIID-19 อย่างมไม่มีกำหนด จึงไม่สามารถสำรวจข้อมูล
ดังกล่าวได้
1.10 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มากกว่า ..4.92....... จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 336 คน มีผู้ใช้บัณฑิต 336 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 152 คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
4.51
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลีย่ อยู่ระดับ 4.92
หมายเหตุ จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
ผลการประเมินได้จากการประมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF) ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 โดย
แบบสอบถามมีเนื้อหาสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ.๒ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย
5 ด้าน มีผลการประเมินดังนี้ สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยภาพรวม
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

ลำดับ

สาขาวิชา

จำนวน
บัณฑิตที่
สำเร็จ
การศึกษา

จำนวน ร้อยละของ ผลรวม
บัณฑิต บัณฑิตที่
ค่า
ที่ได้รับ
ได้รับ คะแนน
การ
การ
ประเมิน ประเมิน
34
56.67 168.83

คะแนน
ประเมิน
บัณฑิต

๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

60

๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๕ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๖ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

52
52

17
16

32.69
30.77

82.28
79.60

4.84
4.98

51
2
36

30
1
5

58.82
5
13.89

150.00
4.88
24.24

5
4.88
4.85

15
7

8
2

53.33
28.57

39.53
9.76

4.94
4.88

53
8

38
1

71.70
12.50

190.00
4.88

5.00
4.88

รวม

4.97

4.92
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
จำแนกตามด้านความพึงพอใจ ดังนี้

คณะ
ครุศาสตร์
รวม

คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ
4.98

ความรู้
ความสามารถ
ทางวิชาการ/
วิชาชีพ
4.86

ทักษะทาง
ปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4.87

5

การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.86

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที.่ ...คิดจากบัณฑิตที่มีงานทำต่อบัณฑิตทั้งหมด .สำรวจปีงบประมาณละ 1 ครั้ง (นศ.พึ่งอนุมัติจบสำเร็จการศึกษา
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563) และจะเก็บแบบสำรวจในช่วงรับปริญญา ซึ่งการรับปริญญาเลื่อนไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVIID-19
อย่างมไม่มีกำหนด จึงไม่สามารถสำรวจข้อมูลดังกล่าวได้
1.11 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจุครูได้ในการ
สอบในปีแรกที่จบ
การศึกษา

ร้อยละ
85

ร้อยละ จำนวนบัณฑิตครูที่สำเร็จ.จำนวน..328......คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 219 คน บัณฑิตทีส่ อบบรรจุครูได้ในการสอบในปีแรก
..65.30.. ที่จบการศึกษา...มีจำนวน .143......คน คิดเป็นร้อยละ...65.30......
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2563
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล นักศึกษา
นางสาว รัศมี กองทองนอก
นางสาว ธันยา ทองชื่น
นางสาว สิริกุล นิจเมืองปักษ์
นางสาว อธิตยาภรณ์ พูลสิน
นางสาว ณัฐยา ช่วงฤทธิ์
นางสาว วรวีร์ ก๋อยสุวรรณ
นางสาว พรทิพย์ วิเศษสิงห์
นางสาว พรทิวา โสภารักษ์
นางสาว นุตประวีณ์ เข็มเพ็ชร
นางสาว วราภรณ์ ป้อมเจา

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

ชื่อสถานศึกษาที่สอบได้
โรงเรียนอินเตอร์คิดส์ นิมิตใหม่
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
โรงเรียนตรีภัทร
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนตรีภัทร
โรงเรียนอนุบาลแสงอารีย์
โรงเรียนยโสธร
โรงเรียน นวรัตน์ศึกษา
โรงเรียนสวนอักษร
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชัชฎาภรณ์ บัวโฮม
พลอยไพลิน อยู่บุรี
อารีพร ภูคงสด
สิริญญา กล้าหาญ
ปารตี ชื่นบุญ
ปาริชาติ คงถึง
รุ่งทิวา ตลิ่งไธสงค์
ปวีณา รัตนะ
กนกวรรณ โตนุช
สุนันทรา วงศ์เงิน
หิรัญญา ถาวรวสุ
สุรัสวดี แทนกลาง
ศิริวรรณ โคกิฬา
คติยา โยชน์สุวรรณ
ศรัณย์ ทะนันชัย
อภิวรรณ์ พรมเกต
ธันยพงศ์ ไทยเมืองพล
วัชรพงษ์ ธรรมจิตร์
มนัสวี คองผล
สุวิมล ประชากุล
วรวิช ภิญโญพิทกั ษ์
นวพนต์ มณีวรรณ
ปัญญาพร เชิดแสง
กิตติพันธ์ แซ่เตื้อง
ณัฐริกา คลังอุดม
สุธีรวัฒน์ เสนาพันธ์
พรนภา นะราวัง
จุฑามาศ พันพิพัฒน์
กมลวรรณ มีเครือรอด
รุ่งทิพย์ จันทคู

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง
โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
โรงเรียนตวงพรวิทยา
โรงเรียนสพป.อุดรธานีเขต3
โรงเรียนนราทร(เครือคาทอลิก) กรุงเทพฯ
โรงเรียนสาธิตบางนา
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
ศูนย์พัฒนาเด็กองครักษ์
โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
โรงเรียนวัดทศทิศ
โรงเรียนตรีภัทร
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
โรงเรียนอรรถวิทย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
โรงเรียนบรรจบรักษ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
โรงเรีบรรจบรักษ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ชุติมา บาดาล
จิตบุญญา วงศ์มั่น
วิภาพร จับใจเหมาะ
อภิวัฒน์ พินองรัมย์
นายอดิศร จันทะคูณ
ปพิชญา สุวรรณจันทร์ฉาย
มลศิริ วิยาสิงห์
แววพลอย รัตนวงศ์
วนิดา ด่านกุมภา
อดิรักษ์ แสงดอกไม้
เบญจมาศ เทียบแก้ว

คณิตศาสตร์

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย

สำรวย สิทธิวงษา
ศิริพร สนิทโกสัย
สุภาพร สุขประเสริฐ
กาญจน์สิริ กุลชาติ
ภริดา อำภา
ดาริน อินทโชติ
นพมาศ แก้วจุลพัฒน์
ชูชาติ โพนเยีย่ ม
ปองดาว อันสงคราม
ณรงค์เดช ศรีจันทร์

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนไพฑูรย์วิทยา
โรงเรียนนะนะศึกษา
-โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ครูคืนถิ่นรอบรรจุ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนตวงพรวิทยา

62 นางสาว

ศิริญญาภรณ์ กรีสุธา

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

63 นางสาว
64 นางสาว
65 นางสาว

รัชดาภรณ์ ไชยวิวิช
จิดาพรทิพย์ สอนประดิษฐ์
อมรรัตน์ ฟองสันเทียะ

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

66 นางสาว
67 นางสาว

อรทัย เข่งดี
อรวรรณ บุตร์ราช

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
สพป. นครราชสีมา เขต 1
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครนายก
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนสามขาพิทยาคม
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
โรงเรียนประสาทวิทย์
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นาย
นาย
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

อลงกรณ์ สมศรี
นายรัฐนันท์ ศิริโภคา
พรเทพ มีอะนันท์
พงศ์พิพัฒน์ แย้มปราศัย
กชวรรณ กล่อมเกลีย้ ง
เกศินี กุลประชา
รัตติกาณ์ ไทยเสรีรุ่งเรือง
สุภาพร วงษ์มา
สุภาภรณ์ ทรัพย์เล็กจิตต์
วราภรณ์ วาววงษ์
ปฏิพัทธ์ จารุไชย
พริภา ทองฤทธิ์
ปวรวิทย์ กิจสิงห์
พุทธิชัย เปินขุนทด
สิรินยา ศิริจันทร์
อารียา อินทร์แจ่ม
เบญญา อินทรกูล
ภรทิพย์ สุขสว่าง
พรทิพย์ สิงห์ทองอินทร์

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาจีน

87
88
89
90
91

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

จั๊กจั่น โสพัน
มณีรัตน์ ชาวดร
นฤมล ถาวรพัด
ณัฐกฤษตา น่วมพิทักษ์
โรจนศักดิ์ แก้วอนันต์

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

92
93
94
95

นาย
นาย
นางสาว
นางสาว

พงศ์พาณิชย์ อิ่มเนียม
ชลที ศรีทองสุข
ปวีณา สัมพันธมิตร
ยุพารัตน์ พรมประกอบ

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จัหวัดสระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
โรงเรียนวัดมาบชลูด
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สำนักงานเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์
โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน
โรงเรียนวัดมาบชลูด
โรงเรียนนภสร
โรงเรียนยอแซฟอยุธยา
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เป้าหมาย
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รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
96
97
98
99
100
101
102

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย

กรกฎ บุญถนอม
ณัฐสุดา เหมือนรุ้ง
พิมพ์สวัส สวัสดิภาพ
วิชุลดา บำรุงปรีชา
จุฑามาศ วระไว
ณัฐวิฒิ สวัสดี
โยธิน ทิพย์มนต์

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นาย
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว
นาย
นางสาว
นางสาว

ฮัซลีนา สูยี
นิภาพร จาระเสน
วนัฐชา จุย้ จั่น
ธีรภัทร เชื้อสุข
ณัฐวัตร ขำศิริ
ศศิประภา ช่วยณรงค์
อนุสุดา มีฤกษ์
ทนงศักดิ์ เถียนชะนำ
ศตวรรษ ปฎิตังโข
ปิยดา แก้วกัลยา
มัธนา ประทีปแก้ว
กัญญาณัฐสุระเสียง
ณัฐภัสสร แก้วมาลา
สุรวิชญ์ ปฏิรูปา
เบญจา สิงห์ทอง
จิภิศญา สูนานนท์
ภัทรรมย์ ทวีลาภภิรมย์สุข
ไกรวุฒิ ใจเพียร
ศรัณย์พร ศรีสงคราม
สันติสุข สังเกตุกิจ
ธนกมล หมอยาสิทธิ์
พลอยนภัส มนตรีพิทักษ์

ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนวัดโคกทอง(บวรวิทยา)
โรงเรียนตั้งพิรุณห์ธรรม
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ สำนักงานเขตบาง
กะปิ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์)
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
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1.12 ร้อยละของบัณฑิตครู
ที่สำเร็จการศึกษา ในปี
การศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น

เป้าหมาย
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ร้อยละ
60

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย
นางสาว

เจนจิรา เขจรเฟื่อง
นัฏชา ปาหาญ
จุฑาทิพย์ ยอกระโทก
สุธาทิพย์ นุชหลี
น้ำเพ็ชร พวงมะณี
พิมพ์วภิ า ประทุม
ธิดา แสงดึก
จีรนันท์ เจ็งเจริญ
ศศิวิมล คลี่พันธุ์
ปิยวัฒน์ เจริญ
กาญจนา ภิรมราช

ภาษาอังกฤษ

136
137
138
139
140
141
142
143

นาย
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

ธนวัฒน์ บุตรนามรักษ์
ภาวินี สีขจร
เปมิกา เหมือนแม้น
ศิริลัษณ์ อินรัมย์
หฤทัย ศรีวิเชียร
เพชรรินทร์ ล้วนงาม
สุปาณี ศรีจันทวงษ์
สริตา แขวงชล

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์(ทัว่ ไป)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
โรงเรียนบ้านวังขอน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนาดี
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

ร้อยละ จำนวนบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษามีจำนวน ...328.........คน มีบณ
ั ฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 219 คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีได้รับ
...29.27.. การ สอบบรรจุครูเข้าทำงานในท้องถิ่น. จำนวน....96......คน คิดเป็นร้อยละ....29.27..
ที่
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชา
สถานที่ทำงาน
ภูมิลำเนา
.
1 นางสาว

ธันยา ทองชื่น

การศึกษาปฐมวัย

2 นางสาว

สิริกุล นิจเมืองปักษ์

การศึกษาปฐมวัย

3 นางสาว
4 นางสาว
5 นางสาว

พรทิวา โสภารักษ์
นุตประวีณ์ เข็มเพ็ชร
วราภรณ์ ป้อมเจา

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ยโสธร
โรงเรียนนวรัตน์ศึกษา
โรงเรียนสวนอักษร

จังหวัดชัยนาท

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดยโสธร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปทุมธานี
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6 นางสาว

ชัชฎาภรณ์ บัวโฮม

การศึกษาปฐมวัย

7 นางสาว

พลอยไพลิน อยู่บุรี

การศึกษาปฐมวัย

8 นางสาว
9 นางสาว

รุ่งทิวา ตลิ่งไธสงค์
กนกวรรณ โตนุช

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

สุนันทรา วงศ์เงิน
หิรัญญา ถาวรวสุ
ศิริวรรณ โคกิฬา
คติยา โยชน์สุวรรณ

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย

14 นาย

ศรัณย์ ทะนันชัย

คณิตศาสตร์

15 นาย

ธันยพงศ์ ไทยเมืองพล

คณิตศาสตร์

16 นางสาว

มนัสวี คองผล

คณิตศาสตร์

17 นางสาว

สุวิมล ประชากุล

คณิตศาสตร์

18 นาย

วรวิช ภิญโญพิทกั ษ์

คณิตศาสตร์

19 นาย

นวพนต์ มณีวรรณ

คณิตศาสตร์

20 นางสาว

ปัญญาพร เชิดแสง

คณิตศาสตร์

21 นางสาว

ณัฐริกา คลังอุดม

คณิตศาสตร์

22 นาย

สุธีรวัฒน์ เสนาพันธ์

คณิตศาสตร์

23 นางสาว

พรนภา นะราวัง

คณิตศาสตร์

10
11
12
13

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นางสาว

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี
โรงเรียนสาธิตบางนา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กองครักษ์
โรงเรียนวัดทศทิศ
โรงเรียนตรีภัทร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สกลนคร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนพระหฤทัยดอน
เมือง
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
อ่างทอง
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี
โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุ
ราษฎร์พัฒนา)

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสระแก้ว
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
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24 นางสาว

จุฑามาศ พันพิพัฒน์

คณิตศาสตร์

25 นางสาว

กมลวรรณ มีเครือรอด

คณิตศาสตร์

26 นางสาว

รุ่งทิพย์ จันทคู

คณิตศาสตร์

27 นางสาว

ชุติมา บาดาล

28 นาย
29 นางสาว

อภิวัฒน์ พินองรัมย์
ปพิชญา สุวรรณจันทร์
ฉาย

30 นางสาว

มลศิริ วิยาสิงห์

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

31 นางสาว
32 นางสาว

วนิดา ด่านกุมภา
อดิรักษ์ แสงดอกไม้

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

33 นางสาว
34 นางสาว

เบญจมาศ เทียบแก้ว
ศิริพร สนิทโกสัย

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

35 นางสาว
36 นางสาว

สุภาพร สุขประเสริฐ
กาญจน์สิริ กุลชาติ

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

37 นางสาว

ภริดา อำภา

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

38 นางสาว

ดาริน อินทโชติ

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

39 นางสาว
40 นางสาว

นพมาศ แก้วจุลพัฒน์
ปองดาว อันสงคราม

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครนายก
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
โรงเรียนสามขาพิทยาคม
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
โรงเรียนะนะศึกษา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี
โรงเรียนบัวขาว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
กำแพงเพชร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระบุรี
โรงเรียนตวงพรวิทยา

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครนายก
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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41 นาย

ณรงค์เดช ศรีจันทร์

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

42 นางสาว

ศิริญญาภรณ์ กรีสุธา

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

43 นางสาว

รัชดาภรณ์ ไชยวิวิช

เคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

44 นางสาว
45 นางสาว
46 นางสาว

อมรรัตน์ ฟองสันเทียะ
อรทัย เข่งดี
อรวรรณ บุตร์ราช

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

47 นาย

อลงกรณ์ สมศรี

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

48 นาย

นายรัฐนันท์ ศิริโภคา

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

49 นาย

พรเทพ มีอะนันท์

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

50 นาย

พงศ์พิพัฒน์ แย้มปราศัย

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

51 นางสาว

เกศินี กุลประชา

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

52 นางสาว

รัตติกาณ์ ไทยเสรีรุ่งเรือง

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

53 นางสาว

สุภาพร วงษ์มา

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

54 นางสาว

สุภาภรณ์ ทรัพย์เล็กจิตต์

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

55 นางสาว

วราภรณ์ วาววงษ์

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

56 นาย

ปฏิพัทธ์ จารุไชย

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนอนุบาล
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
โรงเรียนประสาทวิทย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยา
คาร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จัหวัด
สระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสมุทรปราการ
จัหวัดสระบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
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57
58
59
60

นางสาว
นางสาว
นางสาว
นาย

พริภา ทองฤทธิ์
เบญญา อินทรกูล
พรทิพย์ สิงห์ทองอินทร์
ชลที ศรีทองสุข

ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาจีน
ภาษาจีน
ภาษาไทย

61 นางสาว

พิมพ์สวัส สวัสดิภาพ

ภาษาไทย

62 นางสาว

วิชุลดา บำรุงปรีชา

ภาษาไทย

63 นางสาว

จุฑามาศ วระไว

ภาษาไทย

64 นาย

ณัฐวิฒิ สวัสดี

ภาษาไทย

65 นาย

โยธิน ทิพย์มนต์

ภาษาไทย

66 นางสาว

ฮัซลีนา สูยี

ภาษาไทย

67 นางสาว

วนัฐชา จุย้ จั่น

ภาษาอังกฤษ

68 นาย

ณัฐวัตร ขำศิริ

ภาษาอังกฤษ

69 นางสาว

ศศิประภา ช่วยณรงค์

ภาษาอังกฤษ

70 นาย

ทนงศักดิ์ เถียนชะนำ

ภาษาอังกฤษ

71 นาย

ศตวรรษ ปฎิตังโข

ภาษาอังกฤษ

72 นางสาว

มัธนา ประทีปแก้ว

ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท
โรงเรียนอรัญประเทศ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
โรงเรียนวัดมาบชลูด
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี
โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
สำนักงานเขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
คลองหลวง
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระแก้ว
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี
โรงเรียนประชาอุทิศ (จัน
ทาบอนุสรณ์)

จังหวัดชัยนาท
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอุดรธานี
กรุงเทพมหานคร
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73 นางสาว

กัญญาณัฐ สุระเสียง

ภาษาอังกฤษ

74 นาย

สุรวิชญ์ ปฏิรูปา

ภาษาอังกฤษ

75 นางสาว

จิภิศญา สูนานนท์

ภาษาอังกฤษ

76 นางสาว

ภัทรรมย์ ทวีลาภภิรมย์สุข

ภาษาอังกฤษ

77 นาย

ไกรวุฒิ ใจเพียร

ภาษาอังกฤษ

78 นาย

สันติสุข สังเกตุกิจ

ภาษาอังกฤษ

79 นางสาว

ธนกมล หมอยาสิทธิ์

ภาษาอังกฤษ

80 นางสาว

พลอยนภัส มนตรีพิทักษ์

ภาษาอังกฤษ

81 นางสาว

เจนจิรา เขจรเฟื่อง

82 นางสาว

จุฑาทิพย์ ยอกระโทก

83 นางสาว

พิมพ์วภิ า ประทุม

84 นางสาว

ธิดา แสงดึก

85 นางสาว

พณิดา จีนไม้

ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
วิทยาศาสตร์ทวั่ ไป (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)

86 นางสาว

ศศิวิมล คลี่พันธุ์

คณิตศาสตร์

87 นาย

ปิยวัฒน์ เจริญ

คณิตศาสตร์

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สุรินทร์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
บุรีรัมย์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
อุดรธานี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
กาฬสินธุ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรณ์
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระบุรี
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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88 นางสาว

กาญจนา ภิรมราช

คณิตศาสตร์

89 นาย

ธนวัฒน์ บุตรนามรักษ์

คณิตศาสตร์

90 นางสาว

ภาวินี สีขจร

คณิตศาสตร์

91 นางสาว

เปมิกา เหมือนแม้น

ปฐมวัย

92 นางสาว

ศิริลัษณ์ อินรัมย์

ภาษาอังกฤษ

93 นางสาว

หฤทัย ศรีวิเชียร

ภาษาอังกฤษ

94 นางสาว

เพชรรินทร์ ล้วนงาม

ภาษาอังกฤษ

95 นางสาว

สุปาณี ศรีจันทวงษ์

ภาษาอังกฤษ

96 นางสาว

สริตา แขวงชล

วิทยาศาสตร์(ทัว่ ไป)

โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สระบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
เลย
โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สิงห์บุรี

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดเลย
จังหวัดสิงห์บุรี

ร้อยละ
80

ร้อยละ
.100..

บัณฑิตครูที่สำเร็จ 328 คน สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 328 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นศ.อนุมัติจบ
เก็บข้อมูล เดือนเมษายน 2563 นศ.อนุมัติจบ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 จากการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
.....

จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวน..............คน มีนักเรียนที่มผี ลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละช่วงชั้นดังนี้
1. ป.6 จำนวนทั้งสิ้น.............คน
1.1 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
2. ม.3 จำนวนทั้งสิ้น.............คน
2.1 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
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ผ่านเกณฑ์ คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไป

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
2.2 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึน้ ไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
3. ม.6 จำนวนทั้งสิ้น.............คน
3.1 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
3.2 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ
2.1 ร้อยละของผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและโจทย์การ
พัฒนาประเทศ หรือแก้ไข
ปัญหาของท้องถิ่นหรือ
ปัญหาระดับประเทศ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
100

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด ..28.. ผลงาน ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ จำนวน ....28.... ผลงาน คิดเป็นร้อยละ .100.....
ที●่
ชื่อผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน งานวิจัย/งาน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ
สร้างสรรค์ พัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหา
ระดับประเทศ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับ
1 นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
(Product Innovation)
ศรีเอี่ยม
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้จันทน์สู่ดอกไม้ อาจารย์ ดร.ธนัชพร
ประดิษฐ์ จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ บรรเทาใจ
อาจารย์กุลชาติ
พันธุวรกุล
อาจารย์ เกียรติศักดิ์
รักษาพล
นวั
ต
กรรมด้
า
นผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์
2
(Product Innovation)
ศรีเอี่ยม
บรรจุภัณฑ์เห็ดทอดและพริกแกง อาจารย์ ดร.ธนัชพร
จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
บรรเทาใจ
อาจารย์กุลชาติ
พันธุวรกุล
อาจารย์ เกียรติศักดิ์
รักษาพล
นวั
ต
กรรมด้
า
นผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
อาจารย์นพพล จันทร์
3
(Product Innovation)
กระจ่างแจ้ง
การผลิตผ้าทอ การย้อมสีเส้นใย

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP)

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP)

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมความร่วมมือในการสร้างการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น (OTOP)
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4

5

6

7

ฝ้ายจากวัตถุดบิ ทางธรรมชาติใน อาจารย์ ดร.ประ
ท้องถิ่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์
พรรธน์ พละชีวะ
อาจารย์พูนพชร
ทัศนะ
อาจารย์ธาชินี ศิวะศิลป์
ชัย
แผนธุรกิจการผลิตพวงกุญแจรัก อาจารย์นพพล
สะอาด
จันทร์กระจ่างแจ้ง
อาจารย์อรรคภณ
วชิรวิชร์
นางสาวกรองทอง ชู
แก้ว
นางสาวอุษณีย์ คงเสือ
แผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าจากปู อาจารย์ศาสตรา
นา
หล้าอ่อน
นางสาวเสาวรส
มะกรูดอินทร์
นางสาวเนตรกมล
ภูมิเรศสุนทร
แผนธุรกิจร้านอาหารชานเฮือน อาจารย์สุชาวดี
แม่ทองวร
สมสำราญ
นายอุรเคนทร์ พรม
โชติ
นางสาวศรินทร์ญา
เนตรเกต
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจารย์อนันต์ ลากุล
(Product Innovation)
อาจารย์พูนพชร
ผลิตภัณฑ์น้ำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลี ทัศนะ
อาจารย์ยภุ าพร นอก
เมือง

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางด้านการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางด้านการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางด้านการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
รุ่นใหม่ (Startup) รูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Model Innovation)

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
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8 นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจารย์อนันต์ ลากุล
(Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์เห็ดกรอบ 3 รส (กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ด
กลางบ้าน)
9 นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์หมูหยอง ตราเจ๊ไน๊

10

11

12

13

14

อาจารย์ภัทรพรรณ
พรหมคช
อาจารย์ยภุ าพร นอก
เมือง
อาจารย์อรัญญา มุด
และ
อาจารย์ยภุ าพร นอก
เมือง
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจารย์มณฑา วิริยาง
(Product Innovation)
กูร
ผลิตภัณฑ์หมูกรอบสยาม
อาจารย์นิตย์ เนีย่
งน้อย
อาจารย์ยภุ าพร นอก
เมือง
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจารย์ชยพล ใจสูง
(Product Innovation)
เนิน
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเบญจ อาจารย์อรรคภณ วชิร
รงค์
วัชร์
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจารย์นพพล จันทร์
(Product Innovation)
กระจ่างแจ้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร
(กล้วยตาก)
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
(Product Innovation)
อาจารย์กุลชาติ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์ พันธุวรกุล
เบอร์รี่
อาจารย์นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ อาจารย์นพพล จันทร์
(Product Innovation)
กระจ่างแจ้ง
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า กลุ่มสตรี

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP
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15

16

17

18

19

20

21

22

บ้านพรสวรรค์
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าทอมือบ้านวัง
ยาว
นวั ต กรรมด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product Innovation)
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปดาวอิน
คา
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียน
วัดสอนดีศรีเจริญ
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียน
วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียน
วัดหว่านบุญ
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียน
บ้านโคคลาน
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียน
บ้านซับน้อย
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)

อาจารย์นพพล จันทร์
กระจ่างแจ้ง

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

อาจารย์อรรคภณ วชิร
วัชร์

งานวิจัย

นวัตกรรมที่พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า เรื่องเล่า
ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์จัดทำแผนธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP

อาจารย์วิษณุ สุทธิวรรณ งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์ตะวัน
ไชยวรรณ

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์มณฑา วิริยาง
กูร

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ งานสร้างสรรค์
มูลโพธิ์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์ ดร.กาญจนา
เวชบรรพต

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์พัชรินทร์
เศรษฐีชัยชนะ

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู
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23

24

25

26

27

28

รูปแบบโรงเรียนสอนดี โรงเรียน
กองพัทบกอุทิศบ้านหนองไผ่
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนอาชีพ โรง
เรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนอาชีพ โรงเรียน
อยู่ประชานุเคราะห์
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนพอเพียง
โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียน
วัดปทุมนายก
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียน
วัดสุขบุญฑริการาม
นวั ต กรรมด้ า นการบริ ก าร
(service Innovation)
รูปแบบโรงเรียนสีเขียว โรงเรียน
บ้านมะกอก

อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์ ดร.แสงดาว
วัฒนาสกุลเกียรติ

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์ ดร.นิติกร
อ่อนโยน

งานสร้างสรรค์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู

อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์ งานสร้างสรรค์
ไกรทิพย์

นวัตกรรมที่ใช้สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนา
ครู
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…1…. จำนวนโครงการวิจยั รับใช้สังคมทีเ่ กิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย ....1..... โครงการ
โครงการ
โครงการวิจัยรับใช้สังคมที่เกิดจากความร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย
คณะ
โครงการ (จำนวน)
ภาคีเครือข่าย
ครุศาสตร์
1 โครงการ
1. สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)
จำนวน 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทัว่ ประเทศ
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และ
นวัตกรรม (สกสว)
รวมทั้งสิ้น
1 โครงการ
จำแนกตามโครงการ
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อภาคีเครือข่าย
รับใช้สังคมด้าน ผลที่ได้จากการดำเนินการ
1 โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการ 1. สภาคณบดีคณะ
ด้านการเรียนการ มีโครงการวิจัยที่สามารถนำไป
ผลิตครูคณ
ุ ภาพฐานสมรรถนะตาม ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สอน
เป็นแนวทางพัฒนาการผลิตครู
แนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตต (สครภ) จำนวน 38 มหาวิทยาลัยราช
คณะครุศาสตร์ จำนวน 38
ปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการ ภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์
2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
พระบรมราชูปถัมภ์
(สกสว)
…37…. ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน.....37..............ผลงาน
ผลงาน ระดับชาติ....36........ผลงาน ระดับนานาชาติ......1.....ผลงาน
ที่
ชื่อผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน/ชื่อ
เผยแพร่ใน
ว/ด/ป
เผยแพร่ที่สถานที่/
หลักสูตร
ระดับชาติ/
วารสาร หน้าที่
นานาชาติ
1 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ระดับชาติ
กันยายน –
วารสารบัณฑิตศึกษา
การเรียนรู้ของครูโดยใช้การศึกษาชั้น ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เรียนและวิธีการแบบเปิด
อ.ณัฐวัตร สุดจินดา
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หน้าที่
15 - 29
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2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการ
อ.ยุภาพร นอกเมือง
เรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.เมษา นวลศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับชาติ

3 แนวทางสำหรับครูชายในการจัด
การศึกษาปฐมวัย

อ.กุลชาติ พันธุวรกุล

ระดับชาติ

4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย

อ.ดร.นิติกร อ่อนโยน

ระดับชาติ

5 รูปแบบกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อ
ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
และครู ในเขตเทศบาตำบลโคกสูง อ.สายนภา วงศ์วิศาล
จังหวัดสระแก้ว

ระดับชาติ

6 ความสามารถในการคิดแบบมี
วิจารณญาณของนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ระดับชาติ

อ.สายนภา วงศ์วิศาล
อ.จิตตรี พละกุล

กันยายน –
วารสารบัณฑิตศึกษา
ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หน้าที่
101 - 112
กันยายน –
วารสารบัณฑิตศึกษา
ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หน้าที่
204 – 215
กันยายน –
วารสารบัณฑิตศึกษา
ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หน้าที่
75 - 88
กันยายน –
วารสารบัณฑิตศึกษา
ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ หน้าที่
149 - 162
มกราคมวารสารบัณฑิตศึกษา
เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 14
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 190 - 206
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7 การวิจัยแบบผสมวิธี

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล

ระดับชาติ

8 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ประกอบการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง ลม ฟ้า
อากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5/2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1
9 Quantifying the contributions
of local emissions and regional
transport to elemental carbon
in Thailand

อ.วิษณุ สุทธิวรรณ

ระดับชาติ

10 การวิเคราะห์ความสุขในการเรียนรู้
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มรภ.
วไลยอลงกรณ์

Li Xing
Guohui Li
Siwatt pongpiachan
Qiyuan Wang
Yongming Han
Junji Cao
Danai Tipmanee
Jittree Palakun
Suparerk
Aukkaravittayapun
Vinisa Surapipith
Saran Poshyachinda
ผศ.ดร.เมษา นวลศรี

ระดับนานาชาติ

ระดับชาติ

มกราคมวารสารบัณฑิตศึกษา
เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 14
ฉบับที่ 1
หน้าที่ 235 - 256
มกราคมวารสารการบริหารนิติ
กุมภาพันธ์
บุคคลและนวัตกรรม
2563
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่1

24 February Environmental
2020
Pollution 262

ต.ค.-ธ.ค. 62

วารสารครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฉบับ
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เพิ่มเติม 2 ปีที่ 47
หน้า 223-243
วารสารวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรมฉบับ
ที่ 1 ปีที่ 12 หน้า 211227
วารสารบัณฑิตศึกษา
มรภ.วไลย ฉบับที่ 2 ปีที่
14 หน้า 215-228

11 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ชิงผลิต
ภาพที่มีต่อความสามารถในการสร้าง
ผลงานของนักศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
12 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
13 การพัฒนาตัวชี้วัดบทบาทผู้บริหารใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง

ระดับชาติ

ม.ค.-มิ.ย. 63

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม

ระดับชาติ

พ.ค.-ส.ค.63

ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิ
รสวัสดิ์

ระดับชาติ

14 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
โลกและการเปลี่ยนแปลง
15 ศึกษาตำนานความเชื่อด้ายแดงแห่ง
โชคชะตาของชาวจีน

อ.เกียรติศักดิ์ รักษาผล
นายธนกร แย้มประพาย
นายโชคปรีชา โพเขียว

ระดับชาติ

อ.อรรคภณ วชิรวัชร์
นางสาวชนิสรา สีรือแสง

ระดับชาติ

16 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
อ.จิตตรี พละกุล
เรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
นางสาวอาพิศรา ดวงธนู
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
อำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ระดับชาติ

ก.ย.-ธ.ค.62 วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานค
รินทร์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 30
หน้า 83
9-10 ก.ค. 63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
ก.ค. - ส.ค. 63 วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 4
พ.ค. - มิ.ย. 63 วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3
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17 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และทักษะการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดธรรม
นาวา ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่องบรรยากาศ
18 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจื๊อ
ที่สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรม
ของ ชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศกึ ษา
พื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
19 การเปรียบเทียบพญานาคกับมังกรใน
มุมมองของศาสนาและความเชื่อ
20 การวิเคราะห์ประเภทคำนามใน
หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน
ภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษา
พาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
21 การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทย
เรื่องคำคล้องจอง สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
อ.วิษณุ สุทธิวรรณ
นางสาวแพรวอักษร พลพิ
มาย

ระดับชาติ

พ.ค. - มิ.ย. 63 วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3

อ.นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง
นายณัฐพงศ์ พืชภูมิ

ระดับชาติ

มี.ค. - เม.ย. 63 วารสารการบริหารนิติ
บุคคลและนวัตกรรม
ท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

อ.นพพล จันทร์กระจ่าง
แจ้ง
นางสาวศิริวรรณ เรืองศรี
อ.อนันต์ ลากุล
นางสาวสมีลา เลาะวิถี

ระดับชาติ

อ.มณฑา วิรยิ างกูร
นายณัฐธนากร รักชาติ

ระดับชาติ

ก.ย. - ธ.ค. 63 วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่
3
20 ธ.ค. 62 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม
และคติชนวิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 62 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม
และคติชนวิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562

ระดับชาติ
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22 ความเชื่อ การไหว้ และบทบาทของ อ.นพพล จันทร์กระจ่าง
ศาลเจ้าแม่กวนอิม(มูลนิธิเทียนฟ้า) แจ้ง
ที่มีต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนใน นางสาวภรทิพย์ สุขสว่าง
ย่านเยาวราช

ระดับชาติ

23 การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับยันต์
แปดทิศเสือคาบดาบของจีนที่มี
อิทธิพลต่อชุมชนชาวไทยเชื้อสาย
จีนในย่านเยาวราช

อ.ยุภาพร นอกเมือง
นางสาวพรนภา หนุนสุข

ระดับชาติ

24 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้
คำถามแบบโสเครติส เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

รศ.ดร.สุชาวดี เกษมณี
ผศ.ชาตรี พนเจริญสวัสดิ์
นายโรจนศักดิ์ แก้ว
อนันต์

ระดับชาติ

25 ผลการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
เพื่อคู่คิด ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร

ระดับชาติ

20 ธ.ค. 62

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม
และคติชนวิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562
20 ธ.ค. 62 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ พหุวิทยาการ
แห่งภาษา วรรณกรรม
และคติชนวิทยา วิถีไทย
วิถีอาเซียน ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562
20 พ.ค. 63 การประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
“อุดมศึกษาไทยใน
ยุคดิสรับชั่น การ
ปรับตัวของ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ในสภาวะ
ของความ
ท้าทาย”
1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
26 ผลการใช้คำถามปลายเปิดในการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
27 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบซิน เน
คติกส์ร่วมกับการเรียนการสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการที่มตี ่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
28 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบจำลองเป็นฐานที่มตี ่อ
ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5
29 ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
อาชีพที่มีต่อสมรรถนะด้านการงาน
อาชีพของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
2
30 การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยการ
จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

นางสาวอมรรัตน์ เตย
หอม
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
นางสาวกานต์วลี อ่ำประ
เวช
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
นางสาวชนาพร คงชาติ

หมู่บ้านจอมบึง
ระดับชาติ

1 มี.ค. 63

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

ระดับชาติ

1 มี.ค. 63

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
นางสาวปรียานันต์
นวลจันทร์
ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
นางสาวยุวดี ไชยไธสง

ระดับชาติ

ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์
ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
นายสถาพร ศักดิ์เหลือง

ระดับชาติ

13-14 ก.พ.63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 5 และ
นานาชาติ ครั้งที่ 2 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี
1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
1 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
31 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
นาฏศิลป์ไทย (โขน) โดยบูรณาการ
ความรู ้ ท างกายวิ ภ าคที ่ ม ี ต่ อ
สมรรถนะทางนาฏศิลป์ไทย (โขน)
วิทยาลัยนาฏศิลป

ผศ.ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
รศ.ดร.กั น ต์ ฤ ทั ย คลั ง
พหล
นายศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
นายเอกสิทธิ์ โพธิ์ไชย

ระดับชาติ

1 มี.ค. 63

32 กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้าง
พลังอำนาจของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย
ลาร์เซ่น
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
นายมารุต พัฒผล
นายตรียพล โฉมไสว
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รศ.ดร.กั น ต์ ฤ ทั ย คลั ง
พหล
นางสาวปั ส ริ น ญา ผ่ อ น
แผ้ว

ระดับชาติ

27 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 11 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
27 มี.ค. 63 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ วิทยา
เขตรังสิต

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย
ลาร์เซ่น
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
นายมารุต พัฒผล
นายชัชวาล สิงหาทอง

ระดับชาติ

ม.ค.-ก.พ. 63 Journal of Modern
Learning
Development ปีที่ 5
ฉบับที่ 1 (2020):

ผศ.ดร.เปรมจิตต์ ขจรภัย
ลาร์เซ่น
ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
นายมารุต พัฒผล

ระดับชาติ

ม.ค.-ก.พ. 63 Journal of Modern
Learning
Development ปีที่ 5
ฉบับที่ 1 (2020):

33 ตัวบ่งชี้การทำงานเป็นทีมที่มี
สมรรถนะสูงของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล

34 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายความร่วมมือของ
สถานศึกษาด้านวิชาการของกลุม่
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
35 แนวโน้มผู้นำในอนาคตของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับชาติ

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

นางสาวธงธิภา วันแก้ว
36 การพัฒนาตัวบ่งชี้การทำงานเป็น
ทีมที่มีสมรรถนะสูงของโรงเรียน
สังกัดเทศบาล

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

70
บทความ

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รศ.ดร.กั น ต์ ฤ ทั ย คลั ง
พหล
นางสาวปั ส ริ น ญา ผ่ อ น
แผ้ว

ระดับชาติ

ม.ค. – เม.ย. 63 วารสารวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปีที่ 10

37 การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของ ผศ.ดร.ชาญชั ย วงศ์ สิ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน รสวัสดิ์
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
นางสาวอั จ ฉราภรณ์ ใจ
ก้อนแก้ว

ระดับชาติ

ก.ค. - ธ.ค. 62 วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ปีที่ 13
ฉบับที่ 2

……. บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบั การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
บทความ ปัจจุบัน ) จำนวน 32 บทความ แยกตามฐานข้อมูล ได้แก่
1. TCI จำนวน ............ บทความ
2. ISI จำนวน ............ บทความ
3. SJR จำนวน ............ บทความ
4. Scopus จำนวน ............ บทความ
ที่
ชื่อบทความ
ชื่อเจ้าของ ฐานข้อมูล TCI / ISI / ปี พ.ศ.
ชื่อวารสาร จำนวนครั้ง อ้างอิงโดยและ
บทความ
SJR /Scopus
(2558หน้าที่
อ้างอิง ว/ด/ป อ้างอิง
2562)
(1 ต.ค.62-30
ก.ย. 63)
1
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2.5 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนา
นวัตกรรม
2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทมี่ ี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เป็นต้น
2.5.2 จำนวน
นวัตกรรมหรือผลงาน
บริการวิชาการทีส่ ามารถ
สร้างคุณค่าแก่ผรู้ ับบริการ
ชุมชน และสังคมได้โดย
สามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
2.6 จำนวนอาจารย์ หรือ
บุคลากรทีไ่ ด้รบั รางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

เป้าหมาย
2563

30
ชิ้น

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

…….
ชิ้น

2.5.1 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบตั ร อนุสิทธิบัตร จำนวน .............ชิ้น
1.ผลงาน.......................ชื่อเจ้าของผลงาน.................ว/ด/ปที่จดสิทธิบัตร/เลขที่อนุสิทธิบตั ร..................................
2.ผลงาน.......................ชื่อเจ้าของผลงาน.................ว/ด/ปที่จดสิทธิบัตร/เลขที่อนุสิทธิบตั ร..................................
2.5.2 จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการทีส่ ามารถสร้างคุณค่าแก่ผรู้ ับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา.............ผลงาน
ที่

15
ผลงาน

…….
ผลงาน

15
รางวัล

…….
รางวัล

นวัตกรรม/
ผลงานบริการวิชาการ

ชื่อนวัตกรรม/
ผลงานบริการ
วิชาการ

ชื่อชุมชน/สังคม

ใช้ประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา

ผลที่ได้รับ

1
2

จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รบั รางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน.....รางวัล เป็นผลงานของ
อาจารย์จำนวน.......คน
ที่
ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
งานวิจัย/งาน ระดับชาติ/ สถานที่ และว/ด/ป
สร้างสรรค์
นานาชาติ
ที่จัดหรือได้รับ
1
บุคลากรจำนวน.......คน
ที่
ชื่อเจ้าของผลงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
งานวิจัย/งาน ระดับชาติ/ สถานที่ และว/ด/ป
สร้างสรรค์
นานาชาติ
ที่จัดหรือได้รับ
1
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เป้าหมาย
2563

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล
นักศึกษาจำนวน.......คน
ที่
ชื่อเจ้าของผลงาน

2.7 จำนวนผลการวิจยั ของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
หรือนำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตหรือ
พัฒนาครู

10
ผลงาน

…1….
ผลงาน

ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล

งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์

ระดับชาติ/
นานาชาติ

สถานที่ และว/ด/ป
ที่จัดหรือได้รับ

1
ผลการวิจัยของอาจารย์ด้านการผลิตหรือพัฒนาครูที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพัฒนาครู จำนวน .....1........ ผลงาน
ที่
ชื่องานวิจัย
ชื่อเจ้าของ ระดับชาติ/ ชื่อวารสารตีพิมพ์/ สถานที่
ว/ด/ป ที่ได้รับการตีพิมพ์
ผลงานวิจัย นานาชาติ เผยแพร่/ชื่อหน่วยงานหรือการ เผยแพร่หรือนำไปใช้ให้
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เกิดประโยชน์
1 ความสามารถในการคิดแบบมี
อ.สายนภา ระดับชาติ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย มกราคม – เมษายน 2563
วิจารณญาณของนักศึกษา คณะครุ วงศ์วิศาล
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อ.จิตตรี
ราชูปถัมภ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พละกุล
หน้าที่ 190 – 206

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

ระดับ
5

ระดับ
.......

ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่ที่ระดับ............ คือ
ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในการกำหนดและ
ผลักดันนโยบาย สู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตั ิครอบคลุมกว้างขวางตาม
สภาพของมหาวิทยาลัย (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ระดับ 2 มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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3.2 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง

เป้าหมาย
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3
ชุมชน

ผล

...2....
ชุมชน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินคุม้ ทุนจากการใช้ทรัพยากรเพื่อการ แก้ไข
ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสยั ที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ระดับ 4 มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จนอาจารย์ บุคลากรหรือนักศึกษาส่วนใหญ่ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัตติ ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการ)
...............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
จำนวน......2............ชุมชน
1. ชื่อชุมชนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
คณะดำเนินงานได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์การพัฒนา
ชุมชน โดยเน้นถึงศักยภาพของชุมชนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้แนวทางในการดำเนินโครงการในประเด็น
ครัวเรือนพอเพียง ประกอบด้วย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1) พัฒนาดอกไม้จันทน์สดู่ อกไม้ประดิษฐ์
2) พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อใส่สินค้าแปรรูป เช่น เห็ดทอด พริกแกง เพื่อให้ได้มาตรฐาน สินค้าอยู่ได้นาน และมีความสวยงาม เพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้า
2. พัฒนาช่องทางการตลาด พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์สินค้า เช่น Facebook การสร้างเว็บไซต์ การขายสินค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
โดยได้พัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชน และปลูกฝังให้ชุมชนมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในการนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ช่วยเพิ่มความเชีย่ วชาญให้กับชาวบ้านนำไปใช้ต่อยอดความรูเ้ ดิมทีม่ ีเพียงการทำดอกไม้จันทน์ และพัฒนารูปแบบบรรจุ
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ภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อบรรจุเห็ดทอดและพริกแกงพร้อมตราสลากผลิตภัณฑ์สินค้า เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้กับสินค้าของ
ตำบล โดยจัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับการหาต้นทุนและราคาสินค้า และช่องทางการพัฒนาการตลาด และข้อมูลรายได้ ด้านการสร้างเข้มแข็ง
ทางการจัดทำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน
2. ชื่อชุมชนตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
คณะดำเนินงานได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลภาคสนาม
การสังเคราะห์ข้อมูล และการประเมินศักยภาพพื้นที่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพต่อการพัฒนาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ท้องถิ่น สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ได้แก่
1. กิจกรรมการพัฒนาสายป่าน การผลิตผ้าทอตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำของวิสาหกิจชุมชน มีขั้นตอนดังนี้
1) กระบวนการต้นน้ำ คือ การปลูกฝ้าย ได้แก่ การจัดหาพันธุ์ตน้ ฝ้าย การเพาะพันธุ์ต้นฝ้าย วิธีการปลูกและดูแลต้นฝ้าย
2) กระบวนการกลางน้ำ คือ การเข็นฝ้ายให้เป็นเส้น และการย้อมเส้นด้ายจากใยฝ้าย โดยใช้สีจากธรรมชาติ
3) กระบวนการปลายน้ำ คือ การทอผ้า และการออกแบบลายผ้า
2. กิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายของภาคการผลิตผลิตภัณฑ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันการดำรงชีวิต
ให้กับคนในชุมชน และการยกระดับศูนย์เรียนรู้ตำบลเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนา
ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
3. กิจกรรมส่งเสริมการนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการผลิตผ้าทอ และเกิดการหมุนเวียนเศษวัสดุธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (zero waste) ตลอดจนสามารถส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีแผนการนำองค์ความรู้เรื่องการย้อมสีเส้นใยฝ้ายด้วยสีจากธรรมชาติที่ได้รับจากการอบรมไปสู่การปฏิบัตจิ ริง และนำเส้นใยฝ้ายทีย่ ้อมไป
ทอผ้า แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องแต่งกาย กระเป๋า เพื่อใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวต่อไป

3.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึง
การใช้นวัตกรรมเพื่อ

มากกว่า
4.51

มากกว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการใช้นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนา
....... สนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความท้าทายในอนาคตเท่ากับ
โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ด้าน.........................อยู่ที่...............
2. ด้าน.........................อยู่ที่...............
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ตอบสนองโจทย์การพัฒนา
สนับสนุนให้ชุมชนสร้าง
สังคม คุณภาพรองรับ
โอกาสและความท้าทายใน
อนาคต
3.4 จำนวนครูที่ได้รับการ
พัฒนาและ โรงเรียน
เครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับ ผลการเรียนรู้
และจิตพิสัยเกณฑ์การ
พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย
3.4.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา

3.5 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับ
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ
50 ขึ้นไป
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ผล
3. ด้าน.........................อยู่ที่...............
4. ด้าน.........................อยู่ที่...............
5. ด้าน.........................อยู่ที่...............
ข้อมูล ณ วันที่ ....................................................

40
โรงเรียน
1,000
คน

ร้อยละ
40

.......
โรงเรียน 3.4.1 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ......... โรงเรียน จำแนกเป็น
....... โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ......... โรงเรียน
คน
โรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ......... โรงเรียน
3.4.2 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา ........ คน จำแนกเป็น
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี จำนวน ............ คน
ผู้บริหารและครูโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ............ คน
แนบชื่อโรงเรียนและจำนวนผู้เข้าร่วมใรแต่ละดรงเรียนด้วยนะคะ
ร้อยละ จำนวนนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยทั้งหมดจำนวน..............คน มีนักเรียนที่มผี ลการทดสอบการศึกษา
....... ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในแต่ละช่วงชั้นดังนี้
1.●ป.6 จำนวนทั้งสิ้น.............คน
1.1 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
1.2 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
1.3 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
2. ม.3 จำนวนทั้งสิ้น.............คน
2.1 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
2.2 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
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3.6 จำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำ
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของ โรงเรียนสาธิต
ไปใช้ประโยชน์
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โรงเรียน
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2.3 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
3. ม.6 จำนวนทั้งสิ้น.............คน
3.1 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
3.2 วิชา........................ผ่านเกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน...............คน คิดเป็นร้อยละ.......
....... โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์.......โรงเรียน แยกเป็น
โรงเรียน จังหวัดปทุมธานีจำนวน..........โรงเรียน
1.ชื่อโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้..........................
2. ชื่อโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้..........................
จังหวัดสระแก้วจำนวน..........โรงเรียน
1.ชื่อโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้..........................
2. ชื่อโรงเรียน......................นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่นำไปใช้..................ผลที่ได้..........................

เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์
ส่งเสริม สืบสานและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2 จำนวนเงินรายได้ทเี่ กิด
จากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
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ผลงาน

..-.....
ผลงาน

10 ล้าน
บาท

...-....
บาท

ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน......-.......ผลงาน
ที่
ชื่อผลงาน
ชื่อเจ้าของ
ระดับชาติ/
ว/ด/ป สถานที่เผยแพร่
ผู้จัดและผู้เข้าร่วม
ผลงาน
นานาชาติ
1
2
เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
จำนวน................................บาท เกิดจากการดำเนินงาน ดังนี้
ที่
ชื่อโครงการ
รายได้
ว/ด/ป ที่จัด
ชื่อหน่วยงาน
(บาท)
1
2
รวม
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เป้าหมาย
2563

ผล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ
35

ร้อยละ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 67 คน มี
…35.82.. คณาจารย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 24 คน เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
เท่ากับร้อยละ 35.82

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

ร้อยละ
15

ร้อยละ
.2.98…

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 67 คน มี
คณาจารย์ประจำที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 24 คน มีจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จำนวน 2 คน เมื่อคำนวณ
ตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ทั้งหมดทีส่ ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ต่อจำนวนอาจารย์ที่
สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเท่ากับ ร้อยละ 2.98

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ
60

ร้อยละ
…38.46..
..

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอ
ตำแหน่งวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด จำนวน 65 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 25 คน เมื่อคำนวณตามสูตร
พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 38.46

5.4 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับ
การรับรอง มาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพจาก
สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ
5.5 ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นจากผู้ที่มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์
การประเมิน

10
คน

10
คน

ร้อยละ
3

จำนวนอาจารย์ทไี่ ด้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จำนวน ...... คน โดยได้รับรองมาตรฐาน
วิชาชีพแยกตามสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้
ที่
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อการรับรองมาตรฐาน
ชื่อหน่วยงาน
1
2
ร้อยละ ปีงบประมาณ 2563 บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติทั้งหมด จำนวน 4 คน ผู้ผ่านเข้าสู่ตำแหน่งทีส่ ูงขึ้นจากผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้าเกณฑ์การ
…100… ประเมิน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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5.6 ร้อยละของบุคลากร
และผู้นำที่ได้รับการพัฒนา
และผ่านผลการประเมิน
หลักสูตร ตามเกณฑ์ที่
กำหนด

เป้าหมาย
2563
ร้อยละ
80

5.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของการบริหารงานด้าน
บุคคล

มากกว่า
4.51

5.8 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดี
มาก

ร้อยละ
5

5.9 ค่าคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx)

200
คะแนน

ผล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ร้อยละ ปีงบประมาณ 2563 บุคลากรจำนวน.....คนและผู้นำจำนวน.........คน รวมทั้งสิ้นจำนวน..........คน ที่ได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมิน
…… หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน.........คน คิดเป็นร้อยละ .........
มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรและผู้นำ ........ หลักสูตร ดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร.............................วันที่ดำเนินการ........................สถานที่จัด.......................ผู้เข้าร่วม................คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน..........คน
2. ชื่อหลักสูตร.............................วันที่ดำเนินการ........................สถานที่จัด.......................ผู้เข้าร่วม................คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน..........คน
3. ชื่อหลักสูตร.............................วันที่ดำเนินการ........................สถานที่จัด.......................ผู้เข้าร่วม................คน ผ่านเกณฑ์ จำนวน..........คน
…4.54… ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรเท่ากับ 4.54 โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในแต่ละประเด็น ดังนี้

1. ด้านความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงานในที่ทำงานของฉัน อยู่ที่ 4.65
2. ด้านความเหมาะสมของปริมาณคนกับปริมาณภาระงานหลักของสายงานฉัน อยู่ที่ 4.48
3. ด้านความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัวของฉัน อยู่ที่ 4.50
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ร้อยละ ในไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เม.ย. 63- 30 มิ.ย. 63) มีการดำเนินงานดังนี้
…5.55…
คณะครุศาสตร์ มีการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่
19 มิถุนายน 2563 มีหลักสูตรที่รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำนวนทั้งหมด 18 หลั กสูตร โดยมีหลักสูตรที่มีผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก จำนวน 1 หลักสูตร
ได้แก่
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
คะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาภาษาไทย
4.05
ระดับคุณภาพดีมาก
……
คะแนน
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2563
ร้อยละ
20

ร้อยละ
……

ร้อยละ
2

ร้อยละ
……

น้อยกว่า
อันดับที่
15

อันดับที่
……

5.13 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(ระดับเอเชีย)

น้อยกว่า
อันดับที่
195

อันดับที่
…-…

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร

มากกว่า
4.51

ตัวชี้วัด
5.10 ร้อยละหลักสูตรที่
ผ่านการขึ้นทะเบียน TQR

ผล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

(Thai Qualification
Register)

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน คุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงาน ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น
5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยด้วย
Webometrics Ranking

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ 2563 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ..........
เปรียบเทียบกับปี งบประมาณ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ............ เพิ่มขึ้น/ลดลง .............. คิดเป็นร้อยละ ...............
ข้อมูล ณ วันที่ ................................................................ (รอข้อมูลมหาวิทยาลัย)

เมื่อเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย
ในกลุ่มราชภัฏ

. คณะมีการจัดทำแผนการบริหารจัดการคณะสีเขียว ได้แก่ การประหยัดพลังงาน การจัดการขยะ การใช้กระดาษ reuse และการ
ปลูกต้นไม้ ซึ่งขณะนีไ้ ด้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ โดยการแจ้งมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำ โดยการกำหนดเวลาการปิด-เปิดไฟ
ภายในสำนักงาน การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้ถุงผ้า ปิ่นโต งดการใช้ถุงพลาสติก การแยกขยะ การใช้กระดาษสองหน้า และการปลูกผัก
ส่วนครัวรั้วกินได้ เป็นต้น ได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคารสถานที่คณะครุศาสตร์ งบประมาณ 3,000 บาท
การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้ ดิน ในการจัดสวนหย่อมบริเวณคณะครุศาสตร์ อาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 7 เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯสีเขียว โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,000 บาท
…4.52… ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ 4.52 โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. ด้านการยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและพร้อมที่จะปฏิบัตติ าม อยู่ที่ 4.64
2. ด้านองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่ดีน่าทำงาน อยู่ที่ 4.47
3. ด้านการปฏิบตั ิตามค่านิยม วัฒนธรรมการทำงานขององค์กร อยู่ที่ 4.53
4. ด้านเป้าหมายในการทำงานสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร อยู่ที่ 4.38
5. ด้านคนองค์กรมีความซื่อสัตย์ สุจริตสูง อยู่ที่ 4.55
6. ด้านในขณะที่ทำงานรู้สึกว่าตนเองมีพลังมากมาย อยู่ที่ 4.45
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2563

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่มตี ่อมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ

มากกว่า
4.00

5.16 ส่วนแบ่งการตลาด
ของนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยเทียบ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั้งหมด

4

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ผล

7. ด้านในขณะที่ทำงานรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อยู่ที่ 4.67
8. ด้านหากเกิดภาวะวิกฤตกับองค์กร พร้อมที่จะเสียสละสิทธิและผลประโยชน์เพื่อให้คณะอยู่รอดต่อไปได้ อยู่ที่ 4.58
9. ด้านองค์กรนี้เหมือนบ้านหลังที่ 2 อยู่ที่ 4.38
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
4.38 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ เท่ากับ 4.38 โดยมีค่าเฉลี่ยในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. มิติที่ 1 การบริหารจัดการ อยู่ที่ 4.25
2. มิติที่ 2 การจัดการเรียนการสอน อยู่ที่ 4.35
3. มิติที่ 3 การวิจัย อยู่ที่ 4.08
4. มิติที่ 4 การบริการวิชาการ อยู่ที่ 4.65
5. มิติที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ที่ 4.57
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
…2.46… จำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดจำนวน ....80,784... คน เข้าศึกษาต่อต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จำนวน
...1,985...... คน คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดร้อยละ ...2.46.....
จำแนกในแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำดับที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จำนวนนักศึกษาใหม่
ร้อยละของ
(คน)
นักศึกษา
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4,790

5.93

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

3,088

3.82

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1,575

1.95

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1,460

1.81

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

1,415

1.75

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1,877

2.32

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

1,232

1.53
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8

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1,357

1.68

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1,845

2.28

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

856

1.08

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

1,661

2.06

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

3,479

4.31

13

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2,320

2.87

14

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

1,798

2.21

15

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

3,286

4.07

16

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2,357

2.92

17

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1,248

1.54

18

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3,296

4.08

19

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1,838

2.28

20

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2,524

3.12

21

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1,377

1.70

22

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1,266

1.57

23

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

2,325

2.88

24

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

948

1.17

25

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

1,985

2.46

26

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1,797

2.22
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27

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

2,069

2.56

28

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3,050

3.78

29

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7,514

9.30

30

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี

4,126

5.11

31

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

1,616

2.00

32

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

1,023

1.27

33

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3,471

4.30

34

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1,605

1.99

35

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3,310

4.10

36

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ไม่ส่งข้อมูล

37

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไม่ส่งข้อมูล

38

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์

รวม
ข้อมูล http://info.ua.go.th/info ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
5.17 ร้อยละของนักเรียน
ในท้องถิ่นที่เข้าเรียน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ร้อยละ
25

ไม่ยืนยันการส่งข้อมูล
80,784

ร้อยละ นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ร้อยละ …1.16.. แยกตามคณะดังนี้
…1.16…
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระแก้ว
ร้อยละของ
คณะ
นักศึกษา นักเรียนใน นักศึกษา
นักศึกษา
นักเรียน
ใหม่
ใหม่
จังหวัด
ใหม่
ในจังหวัด
คณะครุศาสตร์
58
9,361
0.62
23
4,244
รวม

100

ร้อยละของ
นักศึกษา
ใหม่
0.54
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ผล

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
ข้อมูล http://www.eduh.moe.go.th/pub/ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

คิดเป็นร้อยละของนักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียน เท่ากับ 1.16
5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัยตามเป้าหมาย
ที่กำหนด
5.1 อัตราส่วนกำไรจากผล
การดำเนินงาน
(Operation Profit
Margin)

ร้อยละ
2

ร้อยละ
……

0.3

……

5.20 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ของ
งานบริหารทรัพย์สินและ
รายได้

มากกว่า
20

……

ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยมีกำไรจากการดำเนินงาน ..................... บาท มีรายได้ .................. บาท เมื่อคำนวณอัตรากำไรจากผลการ
ดำเนินงาน (Operation Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ ............. รายงาน ณ วันที่ ....................
วิธีการคำนวณ
กำไรจากการดำเนินงาน = ...............................
รายได้สุทธิ
..............................
ในปีงบประมาณ 2563 งานบริหารทรัพย์สินและรายได้นำเงินไปลงทุน ………………… บาท มีผลกำไร …………… บาท เมื่อคำนวณอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) คิดเป็นร้อยละ ……….
วิธีการคำนวณ
กำไรจากการดำเนินงาน *100 = ………………………. * 100
รายได้สุทธิ
...............................

