
ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 

1.ตัวช้ีวัดเปาประสงคแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564  
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

เปาประสงคท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
1.1.จํานวนหลักสูตร
แบบสหวิทยาการท่ีพัฒนา
หรือปรับปรุงเพ่ือ
ตอบสนองตอความ
ตองการทองถ่ิน 
    1.1.1 หลักสตูรระยะ
สั้น 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 
หลักสตูร 
(VRU) 

5 หลักสูตร 

(PH) 

 
 

 
 
 
 
 
3 

หลักสูตร 
 

อยูระหวาง
ดําเนิน 
การรับ
สมัคร 

 
 

 

1.1.1 จํานวนหลักสูตรระยะส้ัน.....3........หลักสูตร ไดแก (อยูระหวางดําเนินการรับสมัคร) 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร จํานวนกลุมเปาหมาย 
วันเดือนป 

เปดรับสมัคร 
จํานวน 
ผูเรียน 

ตอบสนองตอความตองการทองถ่ิน
อยางไร(อธิบาย) 

1. ผูดําเนินการการดูแลผูสูงอายุ 130 
ชั่วโมง คาลงทะเบียนเรียนหลักสูตร
ออนไลน (ทฤษฎี 14 วัน ปฏิบัต ิ8 วัน) 

รุนละ 40 คน 
(ทั้งหมด 8 รุน) 

ปการศึกษา 2564 
เม.ย.-ส.ค.64 

อยูระหวาง
ดําเนินการรับ

สมัคร 

ผูที่ผานการอบรมแลวสามารถสมัคร
สอบขึ้นทะเบียนเปนผูดําเนินการ

การดูแลผูสูงอายุ ของ สบส.
กระทรวงสาธารณสุข 

2. นวดฝาเทาเพ่ือสุขภาพ 60 ชั่วโมง 20 คน ตลอดปงบประมาณ 
2564 

อยูระหวาง
ดําเนินการรับ

สมัคร 

 

3 นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมง 20 คน ตลอดปงบประมาณ 
2564 

อยูระหวาง
ดําเนินการรับ

สมัคร 

 

 

    1.1.2 หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 

2  
หลักสตูร 
(VRU) 

 

.... 
หลักสูตร 

 
อยูระหวาง

ดําเนิน 
การ 

 

1.1.2 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา......1.......หลักสูตร ไดแก 
1.1.2.1 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี.............หลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา 
วันเดือนป 

เปดรับสมัคร 
ตอบสนองตอความตองการทองถิ่นอยางไร(อธิบาย) 

- - - - - 
1.1.2.2 จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.....1........หลักสูตร (อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติหลักสูตรใหม) 

ลําดับท่ี ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา 
วันเดือนป 

เปดรับสมัคร 
ตอบสนองตอความตองการทองถิ่นอยางไร(อธิบาย) 

 หลักสูตรสาธารณสุขดุษฎี
บัณฑิต 

การจัดการระบบ
สุขภาพ 

ปการศึกษา 2564 1.การสรางสรรคเชิงระบบการจัดการสุขภาพใหแกภาครัฐและ
เอกชน และภาคประชาชน 
2.สรางนวัตกรรมสุขภาพ 
3.ที่ปรึกษาการจัดการสุขภาพ ผานระบบเครือขาย/ Social 
media 
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1.2 รอยละของหลักสูตรที่

มีการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบ ABCD ตอ

จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

รอยละ  
30 

(VRU) 

รอยละ  
30 

 (PH) 

 

รอยละ  
50 

ในปการศึกษา 2563 มีจํานวนหลักสูตรท้ังหมด  ....4....... หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ABCD จํานวน  ..2..... 
หลักสตูร คิดเปนรอยละ ....50.......  

คณะ จํานวนหลักสูตรทั้งหมด 
หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

ABCD 
รอยละ 

ครุศาสตร    
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
เทคโนโลยีการเกษตร    
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
วิทยาการจัดการ    
สาธารณสขุศาสตร 4 2 50 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ    

รวม    

ขอมูล ณ วันที่.............. 
1.3 จํานวนผลงานเชิง
ประจักษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
     1.3.1 ผลงานที่ไดรับ
รางวัลหรือการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 

50  
ผลงาน 
(VRU) 

5 ผลงาน 
 (PH) 

 
 
 
 
 
 
 

14 
ผลงาน 

 

 

1.3.1 จํานวนผลงานท่ีไดรับรางวัล หรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ......14......ผลงาน ไดแก 
จํานวนผลงานในระดับชาติที่ไดรับรางวัล ....-......รางวัลหรือการเผยแพรจํานวน....12......ผลงาน 
จํานวนผลงานในระดับนานาชาติที่ไดรับรางวัล ....-......รางวัลหรือการเผยแพรจํานวน...2.......ผลงาน 

ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน 
ระดับชาติ

หรือ
นานาชาติ

ประเภท
ผลงานหรือ
รางวัลท่ีได 

เผยแพรหรือได
รางวัล ว/ด/ป 

สถานท่ี/หนังสือ/วารสาร/หนาท่ี 

1 ผลของโปรแกรมสงเสริม
สุขภาพผูปวยโรคเบาหวาน
ชุมชนแหงหนึ่งในตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี 

อ.นาตยา ดวงประทุม, อ.
สุกฤษฏิ์ ใจจํานงค, นางสาว
พรทิพย เพราะบุญ 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสรางสขุ
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร คร้ัง
ที่ 1มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ความผูกพันตอองคการของ
บุคลากรโณงพยาบาลไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค 

นางสาววิมลมณี เจโคก
กรวด, นางสาววราภรณ ผิว
ผา, ผศ. ดร. ทัศพร ชูศักดิ์, 
อาจารยเฟองฟา รัตนา
คณาหุตานนท 
 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสรางสขุ
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร คร้ัง
ที่ 1มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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3 การรับรูความเชื่อดานดาน
สุขภาพและพฤติกรรมการ
ปองกันมลพิษทางอากาศของ
นักศึกษา คณะสาธารณสขุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

สุธาสินี ประสงคเพ็ชร, วิจิ
ตรา แกวสา, เขมิกา อุปฮาด
, อาจารยเฟองฟา รตันา
คณาหุตานนท 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสรางสขุ
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร คร้ัง
ที่ 1มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

4 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของนักเรียนชั้นประถามศึกษา
ทีมีภาวะโภชนาการเกิน 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธาน ี
จังหวัดปทุมธานี 

กมลวรรณ ผลงาม, กมล
ชนก พุมเจา, สุพินยา 
กลยนีย, อนุสบา แชมชอย, 
อ.อภิญญา อุตระชัย, อ.กริช 
เรืองไชย 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

16 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการระดับชาติ “การ
พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมสรางสขุ
ภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร คร้ัง
ที่ 1มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

5 การรับรู เจตคต ิและการ
ปฏิบัติงานปองกันและควบคุม
โรค ของอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจําหมูบาน (อส
ม.) ตําบลเขาดนิพัฒนา อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี 

ผศ. ดร. ทัศพร ชูศักดิ์ม, 
อ.นัชชา ยันติ, นางสาว
ประภัสรา ไทยประสงค 
และนายเริงฤทธ์ิ นวลนอย 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

15-16 กุมภาพันธ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 
6 และนานาชาติ คร้ังที ่3 ปะจําป 
2564 “นวัตกรรมและตัวแบบการ
พัฒนายุควิถีใหม (New Normal) 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

6 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการ 
ตัดสินใจเลอืกใชบริการสุขภาพ
ตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแหงหน่ึง จังหวัด
ปทุมธานี 

นางสาวอมิตร สามเพชร
เจริญม นางสาวกมลลักษณ 
ณรงคนอก, นางสาวฐิติยา 
เรืองบุตร และอาจารยนัช
ชา ยันต ิ

ระดับช
าติ 

ตีพิมพ
เผยแพร 

15-16 กุมภาพันธ 
2564 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 
6 และนานาชาติ คร้ังที ่3 ปะจําป 
2564 “นวัตกรรมและตัวแบบการ
พัฒนายุควิถีใหม (New Normal) 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

7 ปจจัยการทํานายพฤติกรรม
การปองกันโรควัณโรคปอด ใน
ผูปวยเบาหวาน ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ ตําบลพรหมบุร ี 

สุทธิดา แกวมุงคุณ, ปวีณ
นุช ศศิวัฒนากุล, วีรภัทร 
ศักดิ์ชัยเจริญไทย, บุศรินทร 
ครองกิจการ, วราภรณ ศรี
วิจารณ และศิริชัย จันพุม 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

26 มีนาคม 2564 ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระหวางสถาบัน คร้ังที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ น.653-662 
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8 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการใชยาปฏิชีวนะ
อยางสมเหตุสมผลของ
นักศึกษา ชั้นปท่ี 4 คณะ
สาธารณสขุศาสตร 
มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงใน
จังหวัดปทุมธานี 

นิโรบล มาอุน, อินทิรา หนู
เพชร, ปยวรรณ สิทธิคํา, 
เกตุกาญจน สวยรูป, กชพร 
คํานวนฤกษ, สุกฤษฎ์ิ ใจ
จํานงค และนภัสรัญชน 
ฤกษเรืองฤทธ์ิ" 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

26 มีนาคม 2564 ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ระหวางสถาบัน คร้ังที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ น.771-780  
 

9 ปจจัยการทํานายพฤติกรรม
การสงเสริมสุขภาพของผูปวย
โรคตอมลูกหมากโต 
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ใน
จังหวัดปทุมธานี 
 

สุทธิดา แกวมุงคุณ, อภิสุทธ์ิ 
เลาหวรรณธนะ, ลําพูน ศรี
โชค และ ปยชวิศา วชิร
ธานินทร 

ระดับชา
ต ิ

ตีพิมพ
เผยแพร 

2564 การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
คร้ังท่ี 8 ประจําป 2564 เร่ือง "การ
อยูรอดของเศรษฐกิจ สงัคม และ
สุขภาพ ในยุคชีวิตวิถีใหม" 
โดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี และภาคี
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี น. 653-662 

10 ผลของโปรแกรมสงเสริมการ
ออกกําลังกายสําหรับผูสงูอายุ
ขอเขาเสื่อมในเทศบาลตําบล
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     1.3.4 จํานวนนักศึกษา
หรือศิษยเกาที่ไดรับการยก
ยอง ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 

40  
คน 
VRU 

 
5 ผลงาน 

 (PH) 

0 
คน 
อยู

ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

1.3.4 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ..........0........คน 
ที่ ช่ือเจาของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักศกึษา/
ศิษยเกา 

ว/ด/ปที่ไดรับ
การยกยอง 

ช่ือหนวยงาน-
สถานท่ีมอบ 

1       
2       

 

1.4 รอยละของอาจารย
และนักศึกษาที่เขารวม
โครงการหรือกิจกรรมการ
เรียนรูจากการปฏิบัติ
รวมกับชุมชน 
     1.4.1 รอยละของ
อาจารยที่เขารวม  
โครงการตอจํานวน
อาจารยทั้งหมด 

 
 
 

รอยละ  
40 

VRU 
รอยละ 40 

 (PH) 

 
 
 

รอยละ.... 
 

81.81 
 

1.4.1 ปงบประมาณ 2564 มีจํานวนอาจารยท้ังสิ้นจํานวน 22 คน มีอาจารยนักพัฒนาท่ีเขารวมโครงการกจิกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชนจํานวน
.........18........คน (ไมนับซ้ํา) คิดเปนรอยละ......81.81...... 

ลําดับท่ี ช่ือโครงการ/กิจกรรม วัน เดือน ป 
ดําเนินการ 

ช่ือชุมชนและการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชน รายชื่ออาจารย
นักพัฒนา 

1 โครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 
(U2T). 

 1) ตําบลสระแกว อําเภอเมือง จังหวัดสระแกว 
2) ตําบลโคกชาง อําเภอบางไทน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3) ตําบลคลองควาย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 

2 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและยกระดับรายไดใหกับคนใน
ชุมชนฐานราก 

 1) ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 
2) ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธาน ี
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1.4.2 รอยละของนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการตอ
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด
  

รอยละ 
80 

VRU 
 

รอยละ 80 
 (PH) 

 

รอยละ…. 
 

อยูระหวาง
ดําเนิน 
การ 

1.4.2 ปงบประมาณ 2564 มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้นจํานวน.............คนมีนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติ
รวมกับชุมชนจํานวน.................คน(ไมนบัซ้ํา) คิดเปนรอยละ............ 
 
ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ

ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ผลการ

ดําเนินงาน 

การนําไปใช

ประโยชน 

พื้นที่

ดําเนินงาน 

ระยะ 

เวลา 

รายชื่อ

นักศึกษาที่

ดําเนินงาน 

หลัก

สูตร 

อาจารย 

ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนา

ชุมชนตนแบบ

ดานสุขภาพและ

ถอดบทเรียน

พัฒนาชุมชน

สวนพริกไทย 

ตําบลสวน

พริกไทย อําเภอ

เมือง จังหวัด

ปทุมธานี 

เพ่ือพัฒนาชุมชน

ตนแบบดาน

สุขภาพและถอด

บทเรียนพัฒนา

ชุมชนสวน

พริกไทย ตําบล

สวนพริกไทย 

อําเภอเมือง 

จังหวัดปทุมธานี 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

      

 
1.5 รอยละของผูสําเร็จ
การศกึษาทุกระดับท่ีมี
ผลงานเชิงประจักษที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรหรือ
กอใหเกิดการสรางสรรคส่ิง
ใหมท่ีตอบโจทยการพัฒนา
ทองถ่ิน  
 
 
 
 

รอยละ  
40 

VRU 
 

รอยละ 40 
 (PH) 

 

รอยละ 
14.61 

อยูระหวาง
ดําเนิน 
การ 

 

ผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2564 จํานวน  178 (ขอมูล ณ วันที่ 07-04-64) คนที่มีผลงานเชิงประจักษที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือกอใหเกิดการสรางสรรคสิ่ง
ใหมที่ตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 26 คน จํานวน  11 เร่ือง คิดเปนรอยละ 14.61 

ท่ี ช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน เผยแพรใน/สถานท่ี/วารสาร หนาท่ี ว/ด/ป 
1 อ.นาตยา ดวงประทุม, อ.

สุกฤษฏิ์ ใจจํานงค, 
นางสาวพรทิพย เพราะบุญ 

ผลของโปรแกรมสงเสริมสขุภาพผูปวย
โรคเบาหวานชุมชนแหงหนึ่งในตําบลคลอง
หนึ่ง อําเภอคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมสรางสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร 
ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

16 มีนาคม 2564 

2 นางสาววิมลมณี เจโคกกรวด, 
นางสาววราภรณ ผิวผา,  
ผศ. ดร. ทัศพร ชูศักดิ,์  
อาจารยเฟองฟา รัตนาคณาหุตา
นนท 
 
 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความผูกพันตอ
องคการของบุคลากรโณงพยาบาลไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนางานวิจัย 
นวัตกรรมสรางสุขภาวะ” คณะสาธารณสุขศาสตร 
ครั้งที่ 1มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

16 มีนาคม 2564 
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นนท 

การรับรูความเช่ือดานดานสุขภาพและ
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16 มีนาคม 2564 

4 กมลวรรณ ผลงาม,  
กมลชนก พุมเจา,  
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และควบคุมโรค ของอาสาสมัครสาธารณสุข
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อยูในระหวางการสงผลงานเพ่ือทําการเผยแพร 
1.6 รอยละผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของ
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ไดรับการ
เผยแพรระดับนานาชาติ  
 
 
 
 

รอยละ  
7 

VRU 
 

รอยละ 7 
 (PH) 

 

รอยละ 
...36.36.. 
อยูระหวาง

การ
ดําเนินการ 

 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจํานวนวน....11.....ผลงานไดรับการเผยแพรในระดบันานาชาติ จํานวน.......
4.............ผลงาน คิดเปนรอยละ....36.36.... 

ที่ ช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน งานวิจัย/งาน
สรางสรร 

เผยแพรใน/สถานท่ี/วารสาร 
หนาที่ 

ว/ด/ป 
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Effects of the Herbal Joss Strick by 
Using Saabseua and Community 
Participation to Reduce the 
Incidence Rate of Dengue Fever in 
the Suburban Area of Thailand: A 
Quasi-Experiment study 

งานวิจัย International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publication (IJMRAP)-ISS 
(Online) :2581-6187 Volume 
3. Issue 10. 

April .2021. 
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2 Phannathat 
Tanthanapanyakorn, Somsong 
Turien, 
 Guntinun Kongsuwan, 
Phannipha Wongwang, Budsarin 
Krongkitjakarn and Suphapich 
Choaopaina 

 

Effectiveness of Red lime with the 
Local Herbal to Eliminate Aedes 
spp. Larvae in the Semi-Urban 
Community of Thailand: A Quasi-
Experimental study 

งานวิจัย International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP). 3 
(10). Pp.15-20. 

 

3 จันทรรัตน จาริกสกุลชัย 
สุภางค กิจทิพย 
วรรยา ศรีนวล 
ทักษพร เกิดแจง 
พัทธมน จันทรชูผล 

Skin Moisturizing Effect of Bath 
Bomb Containing Natural Essential 
Moisturizing for Improving Skin 
Health 

งานวิจัย EAU Heritage Journal Science 
and Technology 

 

4 ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
ชฎาภรณ ศรวิจิตร 
ดรุนี ลี้กุล 
ศิรประภา แกวปรชีา 
หนูไกร แงวกุดเรือ 

Development of Soap Shower 
Sheet Containing Economic Rice Oil 
for Adding Skin Moisture 

งานวิจัย EAU Heritage Journal Science 
and Technology 

 

 

1.7 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการจัดการเรียนรูเชิง
ผลิตภาพ   

10  
เรื่อง 
VRU 

 
1 เรื่อง 
 (PH) 

.... 
เรื่อง 

 
อยูระหวาง

การ
ดําเนินการ 

จํานวน......0........เรื่อง 
1. ชื่อแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ช่ือหลักสูตร..................... 
2. ชื่อแนวปฏิบัติ.....................................................โดย.......................................ช่ือหลักสูตร..................... 

1.8 รอยละของนักศึกษา
ชั้นปสุดทายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
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เทียบเทา 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี 
ตั้งแต ระดับB1 ขึ้นไป 
 

 
รอยละ  

85 
VRU 

 
รอยละ 85 

 (PH) 

 
รอยละ 

.... 

อยู
ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

1.8.1 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรชีั้นปสุดทายจํานวน .....คน เขารับการทดสอบ จํานวน........คน มีจํานวนผูผานการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเทา ระดับปริญญาตรี ตั้งแต ระดับ B1 จํานวน ...........คน คิดเปนรอยละ
..................... 
 
 

1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแตระดับ B2 ขึ้น 
 
 
 
 
 

รอยละ  
85 

VRU 
 

รอยละ 85 
 (PH) 

รอยละ 
.... 
อยู

ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

 

1.8.2 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ชั้นปสุดทายจํานวน .....คน เขารับการทดสอบ จํานวน........คน มีจํานวนผูผานการทดสอบ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเทาระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต ระดบั B2 จํานวน ...........คน คิดเปนรอยละ
..................... 

1.9 จํานวนผูประกอบการ
ใหม Startup ที่เกิดจาก
การบมเพาะของ
มหาวิทยาลัย  

30  
ราย 
VRU 

 
2 ราย 
 (PH) 

 
 
 
 

9 
ราย 

 
อยูระหวาง

ดําเนิน 
การ 

 

 

จํานวนผูประกอบการใหม (Startup) ท่ีเกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย..............9.............ราย 
ลําดับท่ี  
 

ช่ือผูประกอบการใหม (Startup) และท่ีอยู ประเภทผลิตภัณฑ รายละเอียด 
ท่ีไดรับการบมเพาะ 

งบประมาณและแหลง
งบประมาณสนับสนุน 

 นางสาวนพรัตน     ธารีสทิธ์ิ        รหัสนักศึกษา 
62124780070  
นางสาวอรอนงค    คําพะวงษ      รหัสนักศึกษา 
62124820009  
นางสาวกรวิภา      ใจเสาร         รหัสนักศึกษา 
62124780075  
นางสาวชลธิชา      วงษบําหรุ      รหัสนักศึกษา 
62124790005  
นางสาวปยะดา      เนื่องกําเหนิด รหัสนักศึกษา 
62124790010 
 

เจลแอลกอฮอล โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมี
ทักษะเปนผูประกอบการรุน
ใหม (Startup) 
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คณะสาธารณสุขศาสตร 
 นายนิกร แสนไธสง 

รหัสนักศึกษา 61124780012 
นางสาววรัญญา ชนะนอย 
รหัสนักศึกษา 61124780093 
นางสาวณัชฌา สุดใจดี 
รหัสนักศึกษา 61124780061 
นางสาวปุณยาพร นาคเอื่ยม 
รหัสนักศึกษา 61124780032 

น้ํายําซี๊ดซาด โลโซ 
(เดียม) 

โครงการบมเพาะใหบัณฑิตมี
ทักษะเปนผูประกอบการรุน
ใหม (Startup) 

 

1. ชื่อผูประกอบการ...........ชื่อ Startup.............. 
2. ชื่อผูประกอบการ...........ชื่อ Startup.............. 

 3. ชื่อผูประกอบการ...........ชื่อ Startup.............. 
1.10 รอยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่มีงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 
 

รอยละ  
80 

VRU 
 

รอยละ 80 
 (PH) 

 

รอยละ 
…80.77 

จํานวนบัณฑิตทั้งหมดจํานวน .....95... คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจํานวน ....78.... คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน .........63........... คน คิดเปนรอยละ ........80.77........ แยกผลตามหลักสูตร/คณะได ดังนี้  

คณะ 
จํานวน
บัณฑติ 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑติมีงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

รอยละ 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร 73 56 49 (47+2) 92.45 
หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 22 22 14 (12+2) 77.78 

รวม 95 78 63 80.77 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (จากรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563) 
การรวบรมขอมูลไดมีการทํา google from บัณฑิตที่จบทําแบบฟอรมตอบกลับมาที่คณะฯ 

1.11 อัตราการไดงานทําใน
พ้ืนที่หรือประกอบอาชีพ
อิสระหลังจากสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 
1 ป ในพื้นท่ี ท่ีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ (350 กม.) 
 

รอยละ  
60 

VRU 
 

รอยละ 60 
 (PH) 

 

รอยละ 
..... 
อยู

ระหวาง
ดําเนิน 
การ 

จํานวนบัณฑิตทั้งหมดจํานวน ........ คน มีบัณฑติที่ตอบแบบสอบถามจํานวน ......... คน บัณฑิตระดับปริญญาตรีทีไ่ดงานทําในพื้นท่ีหรือ
ประกอบอาชีพอิสระหลังจากสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ในพื้นท่ี ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ (350 กม.) จํานวน .................... คน  
คิดเปนรอยละ ................ แยกผลตามคณะได ดังนี้  
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คณะ 
จํานวน
บัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบ
แบบสอบถาม 

บัณฑติทีไ่ดงานทําในพื้นที่หรือประกอบ
อาชีพอิสระหลังจากสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ป ในพื้นท่ี ที่

มหาวิทยาลัยรับผดิชอบ (350 กม.) 

รอยละ 

สาธารณสุขศาสตร     
รวม     

    หมายเหตุ ขอมูล ณ วันท่ี ............................................. 
การรวบรมขอมูลไดมีการทํา google from บัณฑิตที่จบทําแบบฟอรมตอบกลับมาที่คณะฯ 
 

1.12 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตตามกรอบ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  
 

มากกวา 
4.51 
VRU 

 
มากกวา 

4.51 
 (PH) 

 

คาเฉลี่ย  

4.53 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมดจํานวน  คน มีผูใชบัณฑิต 34 คน มีผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม จํานวน ………….. คน มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตเฉลี่ยอยูระดับ ...............  

คณะ 
จํานวนผูใชบัณฑิต

ท้ังหมด 
จํานวนผูใชบัณฑิตที่ตอบ

แบบสอบถาม 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร  73 29 4.55 
หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 22 5 4.50 

รวม 95 34 4.53 
จําแนกตามดานความพึงพอใจ ดังนี ้

คณะ 
คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ 

ความรู
ความสามารถทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร  4.78 4.36 4.49 4.57 4.56 
หลักสูตร ส.บ.การจัดการ
สถานพยาบาล 4.80 4.44 4.60 4.84 3.96 

รวม 4.79 4.40 4.55 4.71 4.26 
 
หมายเหตุ  ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (จากรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563) 
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1.13 รอยละของบัณฑิตครู
ที่สอบบรรจุครูไดในการ
สอบในปแรกที่จบ
การศกึษา 

รอยละ  
85 

- 
 

- 
 

1.14 รอยละของบัณฑิตครู
ที่สําเร็จการศึกษาในป
การศกึษานั้นๆ ที่ไดรับการ
บรรจุเขาทํางานในพื้นที่ ที่
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
ดูแล (350 กม.) 

รอยละ  
60 

- 
 

- 

1.15 รอยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ท่ีไดรับการ 
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) แตละวิชา
ผานเกณฑ คะแนนรอยละ 
50 ขึ้นไป 

รอยละ  
60 

- 
 

- 

นิยามศัพทตัวช้ีวัด 
เปาประสงคที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห และการเรียนรูตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคลองกบัการพัฒนาประเทศ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.1 จํานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการท่ีพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองตอความตองการทองถ่ิน 
ตัวช้ีวัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
ตัวช้ีวัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษา  

นิยามศัพท 
  หลักสูตรแบบสหวิทยาการ หมายถึง การใชความรูจากองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตร หรือหลายอนุศาสตร หรือจากการปฏิบัติมาผสมผสานใชในการเรียนการสอน การวิเคราะห 

วิจัย และสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหม และพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
เปาหมาย  

ตัวช้ีวัด 1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น  
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1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 
3. คณะครุศาสตร 2 หลักสูตร 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 หลักสูตร 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 หลักสูตร 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 หลักสูตร 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 2 หลักสูตร 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 หลักสูตร 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 2 หลักสูตร 
10. งานวิชาการศึกษาทั่วไป 1 หลักสูตร 
11.งานศูนยภาษา 2 หลักสูตร 
รวม 23 หลักสูตร 

ตัวช้ีวัด 1.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
1. บัณฑิตวิทยาลัย 1 หลักสูตร 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 หลักสูตร 
รวม 2 หลักสูตร 
 

 ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.2 รอยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการในรูปแบบ ABCD ตอจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
 นิยามศัพท 
   การจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive learning) หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูที่มีผูเรียนสามารถบูรณาการองคความรู โดยเนนใหนักศึกษา คนควา ลงมือปฏิบัติ เพ่ือสราง
องคความรูไดดวยตัวเองในการใชเปนฐานสรางงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ผลิตภัณฑการบริการ หรือกระบวนการที่สามารถนําไปใชประกอบวิชาชีพไดในอนาคต  
   พัฒนาหลักสูตรการเรียนรูแบบผสมผสาน(Blended Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู ที่ผสมผสานรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย การเรียนรูที่เกิดขึ้นในหองเรียนผสมผสานกับ
การเรียนรูนอกหองเรียนที่ผูเรียนผูสอนไมไดเจอหนากันโดยตรง หรือการใชแหลงเรียนรูที่มีอยูหลากหลาย กระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเกิดขึ้นจากยุทธวิธี การเรียนการสอนที่หลากรูปแบบ แตเปาหมายหลัก
อยูที่การใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูเปนสําคัญ 
   A (Active Learning) มีการผสมผสานการเรียนท้ังในหองเรียนรูทั้งในหองเรียน การเรียนรูดวยระบบออนไลนและการเรียนรูดวยตนเอง  
   B (Blended Learning) ผานการเรียนรูรวมกันกับเพ่ือนและผูสอน โดยผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวยการเรียนใหเกิดการเรียนรู  
   C (Collaborative Learning) และหลักสูตรใชกระบวนการคิดออกแบบ 
   D (Design Thinking) ในการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรูเพ่ือกอใหเกิดสมรรถนะที่พึงประสงคของบัณฑิต 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.3 จํานวนผลงานเชิงประจักษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1.3.1 ผลงานที่ไดรับรางวัล หรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.3.2 ผลงานที่ไดรับการอางอิง หรือใชประโยชนเชิงพาณิชย  
1.3.3 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ กพอ.กําหนด 
1.3.4 จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
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นิยามศัพท 

 ผลงานท่ีไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. กําหนด หมายถึง ผลงานท่ีเผยแพรลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน การตีพิมพ การจัด
นิทรรศการ การจัดแสดง หรือการจัดประกวดที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะโดยมีการจัดนําเสนอการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติอยางเปนระบบและเปนวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงานกอนการเผยแพรตองเปนที่ยอมรับในวงวิชาการ โครงการ ผลงานสรางสรรค ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาอยางเปนระบบที่เหมาะสม โดยมีการนําเสนอผลงาน
ไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

1. ระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่ํากวา 3 คน โดยมีองคประกอบที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน ทั้งตองมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย โดยมีหนวยงานที่รวมนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

2.ระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพรผลงานที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมอยูในกลุมอาเซียน) 
3.ผลงานท่ีไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะในเชิงพาณิชยท่ีระบุไวใน

วัตถุประสงคของการพัฒนาผลงาน โดยมีหลักฐานกอใหเกิดประโยชนชัดเจน 

 ผลงานวิจัยหรือผลงานท่ีไดรับการเผยแพรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึงการนําเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ไดรับการตีพิมพในรายงานการสบืเนื่องจาก
การประชุม โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน หรือคณะกรรมการจัดประชุม โดยมีผูประเมินบทความที่เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  

1. ระดับชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 สถาบัน และรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25  
2. ระดับนานาชาติ หมายถึง มีบทความที่มาจากตางประเทศไมนอยกวา 3 สถาบัน และรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25 

 ผลงานของหรือผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการยกยองจากหนวยงานระดับสถาบัน ซึ่งมีเอกสารรับรองการยกยอง และเผยแพรผลงานนั้น ๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เปาหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1 จํานวนผลงานท่ีไดรับรางวัล หรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร 4 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 5 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 50 ผลงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.2 จํานวนผลงานท่ีไดรับการอางอิงหรือใชประโยชนเชิงพาณิชย  
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร 5 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคม 1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ผลงาน 
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6.คณะวิทยาการจัดการ 4 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 2 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 1 ผลงาน 
รวม 28 ผลงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3.3 จํานวนผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ ท่ีไดรับการเผยแพร 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 15 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 55 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร 40 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 55 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 65 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสขุศาสตร 40 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 10 ผลงาน 
รวม 330 ผลงาน 

  ตัวชี้วัดท่ี 1.3.4 จํานวนนักศกึษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับการยกยองในระดับชาติหรือนานาชาติ 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 คน 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5 คน 
3.คณะครุศาสตร 5 คน 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 คน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 คน 
6.คณะวิทยาการจัดการ 5 คน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 5 คน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 5 คน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดสระแกว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
รวม 52 คน 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.4 รอยละของอาจารยนักพัฒนาและนักศึกษาท่ีเขารวมโครงหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4.1 รอยละของอาจารยท่ีเขารวมโครงการตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 
เกณฑการประเมิน 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4.2 รอยละของ

นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการตอจํานวนนักศกึษาท้ังหมด 
เกณฑการประเมิน 

 
จํานวนของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชน 

X 100 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 
 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.5 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือกอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมท่ีตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น  

เกณฑการประเมิน 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาที่มีผลงานเชิงประจักษที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรหรือกอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมที่ตอบโจทยการ

พัฒนาทองถ่ิน X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.6 รอยละผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการเผยแพรระดับนานาชาติ 

เกณฑการคํานวณ 
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการเผยแพรระดับนานาชาติใน

ปงบประมาณนั้น ๆ X 100 
จํานวนผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมดในปงบประมาณนั้น ๆ 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงค 1.7 จํานวนแนวปฏิบัติท่ีดีดานการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ   

นิยามศัพท  
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทําใหสถาบันประสบความสําเร็จ เปนท่ียอมรับในทางวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานความสําเร็จปรากฏผล

ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรอืขั้นตอนการปฏิบัตติลอดจนความรู ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอก สามารถเขาไปใชประโยชนได  
คาเปาหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 เร่ือง 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 เร่ือง 
3.คณะครุศาสตร 1เรื่อง 

จํานวนอาจารยที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรูจากการปฏิบัติรวมกับชุมชน 
X 100 

จํานวนอาจารยทั้งหมด 
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4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 เร่ือง 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 เร่ือง 
6.คณะวิทยาการจัดการ 1 เร่ือง 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 1 เร่ือง 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 เร่ือง 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1 เร่ือง  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 1 เร่ือง 
รวม 10 เร่ือง 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.8 รอยละของนักศึกษาช้ันปสุดทายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือเทียบเทา 
1.8.1 ระดับปริญญาตรี ตั้งแตระดับ B1 ขึ้นไป 
1.8.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแตระดับ B2 ขึ้นไป 
 
 
 
นิยามศัพท 

 นักศึกษาชั้นปสุดทาย หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีกําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4 ของทุกคณะวิทยาลัย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 5 ของคณะครุศาสตร 
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  นักศึกษาระดับบัณฑิตกําลังศึกษาชั้นปสุดทาย ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) กรอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของประเทศในกลุมสหภาพยุโรป ไดแบงความสามารถทางภาษาอังกฤษเปน 6 ระดับ ดังตอไปนี้ 

 
Proficient User: 
C1 (Mastery) : ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความแฝงไดสามารถแสดงความคิดเห็นความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตอง

หยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาดานสังคมการทํางาน หรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซับซอนไดอยางชัดเจนและถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมท้ังสารถใชคําเชื่อม
ประโยคไดอยางถูกตอง 

C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเย่ียมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานไดอยางสละสลวย ถูกตอง
ตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอาน บทความที่เปนภาษาตนฉบับ(โดยเฉพาะอยางย่ิงดานวรรณกรรม) ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสําหรับพูดและเขียนไดอยางเหมาะสม 

Independent User: 
B2 (Vantage) : ผูเรียนสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูด และเขียนไดแทบทุกเร่ือง อยางถูกตองและคลองแคลวขึ้น  รวมทั้งอานและทําความเขาใจบทความที่มี

เน้ือหายากขึ้นได 
B1 (Threshold) : ผูเรียนสามารถพูด เขียน จับใจความสําคัญขอขอความท่ัว ๆ ไปไดเมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย หรือสนใจ เชน การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับ

สถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการเดินทางในประเทศที่ใชภาษาไดสามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ได 
 

Basic User: 
A2 (Waystage) : ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเก่ียวกับครอบครัว การจับจายใชสอย สถานที่ ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถ



ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

สื่อสารในประโยค การแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป และการใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอื่นๆ ที่จําเปนตองใช   
A1 (Breakthrough) : ผูเรียนสามารถเขาใจประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตนเอง และผูอื่นได สามารถตั้งคําถามเก่ียวกับบุคคลอื่นได เชน เขาอยูที่ไหน รูจักใครบาง 

มีอะไรบาง และตอบคําถามเหลาน้ีได ทั้งยังสามารถเขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนนาพูดชาและชัดเจน  
ท้ังน้ีสามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนภาษาสากล (The Common European Framework of Reference for Languages : 

CEFR) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศกึษาไดดังนี้  

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.9 จํานวน Startup ท่ีเกิดจากการบมเพาะของมหาวิทยาลัย 
 นิยามศัพท 

  Startup หมายถึง องคกรธุรกิจที่ตั้งเพ่ือคนหาหรือสรางนวัตกรรมใหมๆ ที่ยังไมมีใครคิดมากอน และรูปแบบการทําธุรกิจที่ยังไมมี  ใครทํามากอนไมจําเปนตองเปนท่ีเกิดจากการบมเพาะ
ของมหาวิทยาลัยเทานั้นการไดทําเอาความรูที่จากการเรียนนําไปตอยอดเพ่ือการเปนผูประกอบการรายใหม 
  คาเปาหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ราย 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ราย 
3.คณะครุศาสตร 2 ราย 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 ราย 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ราย 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 ราย 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 2 ราย 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ราย 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 2 ราย 
10.งานบมเพาะผูประกอบการรายใหม 10 ราย 
รวม 28 ราย 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
เกณฑการคํานวณ 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ X 100 
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จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสอบถาม 
   
 ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.11 อัตราการไดงานทําในพื้นท่ีหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ป ในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร)  
  นยิามศัพท 
   พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี จ.ปราจีนบุรี จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแกว จ.
จันทบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงหบุรี จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อางทอง จ.กําแพงเพชร จ.อุทัยธานี จ.นครสวรรค จ.
พระนครศรีอยุธยา 
  
 ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.13 รอยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูไดในการสอบในปแรกท่ีจบการศึกษา 
  นยิามศัพท 
   บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่สอบบรรจุผานไดรับการบรรจุ หรือสอบคดัเลือกเปนครูในโรงเรียนสถานศกึษาหลังสําเร็จการศึกษา  

  สอบบรรจุครู หมายถึง บัณฑิตสาขาครุศาสตรจบการศกึษาในปศกึษานั้นสามารถไดรับการบรรจุในปนั้น 
 เกณฑการคํานวณ  

จํานวนบัณฑิตท่ีสอบบรรจุผานเกณฑการคัดเลือกเปนครู ภายในเวลา 1 ป 
X 100 

จํานวนบัณฑิตครูทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้น 
  
 ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.14 รอยละของบัณฑิตครูท่ีสําเร็จการศกึษาในปการศกึษานั้นๆ ที่ไดรับการบรรจุเขาทํางานในพื้นท่ีท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) 
 นิยามศัพท 
 พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล (350 กิโลเมตร) หมายถึง กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พิจิตร จ.พิษณโุลก จ.สระบุรี จ. ลพบุรี  จ.ปราจีนบุรี    จ.นครราชสีมา จ.ชลบุรี จ. สระแกว จ.จันทบุรี จ.
ประจวบคีรีขันธ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ชัยนาท จ.สมุทรปราการ จ.สิงหบุรี                        จ.สมุทรสาคร จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.อางทอง จ.กําแพงเพชร จ.อุทัยธาน ีจ.นครสวรรค 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1.15 รอยละของของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน(O-NET) แตละรายวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 
 เกณฑการประเมิน 
 ผลคะแนน O-Net หรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้น หมายถึง ผลการทดสอบมาตรฐาน หรือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) อยูในระดับดี หมายถึง ระดบัผลคะแนน O-NET แตละกลุมสาระ 
ระดับ 1 ปรับปรุง หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวารอยละ 50 และต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 
ระดับ 2 พอใชหมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ํากวารอยละ 50 แตสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ระดับ 3 ดี หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวา รอยละ 50 แตต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 

 ระดับ 4 ดีมาก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนสูงกวารอยละ 50 และสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

เปาประสงค 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถ่ิน เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 รอยละของผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคของ
อาจารยที่สรางนวัตกรรมที่
สอดคลองกับการพัฒนา
ทองถ่ินและโจทยการ
พัฒนาประเทศหรือแกไข
ปญหาของทองถิ่นหรือ
ปญหาระดับประเทศ 

รอยละ  
70 

VRU 
 

รอยละ 70 
 (PH) 

 

รอยละ 
100 

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยทั้งหมด 1 ผลงาน ที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ิน และโจทยการพัฒนาประเทศหรือแกไขปญหาของ
ทองถิ่น หรือ ปญหาระดับประเทศ จํานวน 1  ผลงาน คดิเปนรอยละ 100 

ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน 
งานวิจัย/งาน

สรางสรรค 

นวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนา

ทองถิ่น และโจทยการพัฒนาประเทศ

หรือแกไขปญหาของทองถิ่น หรือ ปญหา

ระดับประเทศ 

 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง นวัตกรรม

การสงเสริมสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ

จากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค

รวมในจังหวัดปทุมธานี  

อ.นัชชา ยันติ 

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 

อ.ดร.มัทนาภารณื ใหมคานิ 

อ.ดร.รัฐพล ศลิปรัศมี 

อ.สุทธิดา แกวมุงคุณ 

อ.สุกฤษฎ์ิ ใจจํานงค 

อ.เจียระไน ปฐมโรจนสกุล 

อ.ปณณทัต ตันธนปญญากร 

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท 

อ.สุจาริณี สังจวรรณะ 

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน 

 

 

งานวิจัย นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพสําหรบั

ผูสูงอายุจากหลักการดูแลสขุภาพแบบองค

รวมในจังหวัดปทุมธานี 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

2.2 จํานวนโครงการวิจัย
รับใชสังคมที่เกิดจากความ
รวมมือองคกรภาคี
เครือขาย 

10 
โครงการ 

VRU 
 
2 

โครงการ

(PH) 

 

1 
 โครงการ 

จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย  1  โครงการ 

คณะ 

โครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย 

โครงการ 
(จํานวน) ภาคีเครือขาย 

สาธารณสุขศาสตร 1 สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

รวมทั้งส้ิน 1  

จําแนกตามโครงการ 
ท่ี ช่ือโครงการวิจัย ช่ือภาคีเครือขาย รับใชสังคม

ดาน 
ผลท่ีไดจากการดําเนินการ 

1 ชุดโครงการวิจัยเร่ือง นวัตกรรมการสงเสริมสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมในจังหวัดปทุมธาน ี 

สํานักงานการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

สังคมสูงวัย อยูระหวางดําเนินการ 
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2.3 จํานวนผลงานวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัยที่ไดรับ
การเผยแพรในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

450 
ผลงาน 
VRU 

 
22 ผลงาน 

 (PH) 

 

13 
ผลงาน 

 

 

ผลงานวิจัยของอาจารย และนักวิจัยที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน 13 ผลงาน (นับผลงานตามปงบประมาณ) 
ระดับชาติ  6  ผลงาน  ระดับนานาชาติ 7 ผลงาน 
 

ที่ ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน/ช่ือ
หลักสูตร 

เผยแพรใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ว/ด/ป เผยแพรที่สถานที่/วารสาร 
หนาท่ี 

1 การรับรูสวนบุคคลของผูปวยโรคความดันโลหิต
สูง ตําบลแหงหนึ่งในอําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นาตยา ดวงประทุม 
หลักสูตร วท.บ.สขุภาพและ
ความงาม 

ระดับชาติ 
(TCI กลุม 2) 

มีนาคม 
2564 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน  ปที่ 8 
ฉบับที่ 3 เลขหนา 188-199  

2 ผลของโปรแกรมการใหความรูเก่ียวกับ
สุขาภิบาลอาหารและผลิตภัณฑกําจัดสัตวและ
แมลงพาหะนําโรคในชุมชนตลาด จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

สุกฤษฏิ์ ใจจํานงค, 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 

ระดับชาติ 
(TCI กลุม 2) 

กันยายน-
ธันวาคม 
2563 

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ ที่ 15 ฉบับที่ 3 
หนา 50-61 

3 Effects of the “Cut Down Smoking” 
Program to promote Smoking Cessation 
Behavior among Postman Smoker from 
the Central portion of Thailand  

Phannathat 
Tanthanpanyakorn, 
Aree Sanguanchue, 
Tassanapan Weschasat 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 

ระดับ
นานาชาติ 

March 
2021 

International Journal of 
Multidisciplinary Research and 
Publication (IJMRAP)-ISS (Online) 
:2581-6187 
Volume3. Issue 10. 1-5 

4 Effectiveness of the Retro Thai Dancing 
Exercise Program to Reduce the Body 
Composition among Overweight Adults 
in Central Region of Thailand: A Quasi-
Experimental Study 

Phannathat 
Tanthanpanyakorn, 
Nonlapan 
Khuntikulanon, 
Sasiwimol Chanmalee, 
Tassanapan Weschasat, 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 

ระดับ
นานาชาติ 

March 
2021 

International Journal of 
Multidisciplinary Research and 
Publication (IJMRAP)-ISS (Online) 
:2581-6187 
Volume3. Issue 9.21-27 
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5 Effects of the Herbal Joss Strick by Using 
Saabseua and Community Participation 
to Reduce the Incidence Rate of Dengue 
Fever in the Suburban Area of Thailand: 
A Quasi-Experimental study 
 
 

Phannathat 
Tanthanpanyakorn, 
Naphasaran 
Roekruangrit, 
Aree Sanguanchue, 
Apinya Uttarachai, 
Mayuree At-Narong, 
Narakorn Huadon, 
Itsariya 
Thanaphatchosakul, 
Natthawadee Poosri, 
Sabaitip Nark-im, 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 

ระดับ
นานาชาติ 

April 2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research and 
Publication (IJMRAP)-ISS (Online) 
:2581-6187 
Volume 3. Issue 10. April .2021. 
10-14 

6 Effectiveness of Brain Exercise Program 
(SING-COGNI-CISE) for Elderly People 
with Mild Cognitive Impairment in 
Singburi Province, Thailand Cluster 
Randomized Control Trail  

Phannathat 
Tanthanpanyakorn, 
Sutthida 
Kaewmoongkun, 
Nonlapan 
Khuntikulanon, 
Sasiwimol Chanmalee, 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 
 
 

ระดับ
นานาชาติ 

Feb 2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research and 
Publications (IJMRAP)-ISS (Online) 
:2581-6187 
Volume 3. Issue 8. April .2021. 55-
61 
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7 Effects of the Knowledge and Refusing 
Skill Promoting Program on Alcohol 
Drinking Consumption among 
Undergraduate Students in the Semi-
Urban Area of Thailand: A Quasi-
Experimental Study. 

Phannathat 
Tanthanpanyakorn, 
Naphasaran 
Roekruangrit, 
Nirobon Ma-oon, 
Tassanapan Weschasat, 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 
 
 

ระดับ
นานาชาติ 

Mar 2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research and 
Publications (IJMRAP)-ISS (Online) 
:2581-6187 
Volume 3. Issue 9. April .2021. 54-
59 

8 Conversion of Palm Oil into Biodiesel 
Production with 
Heterogeneous Catalyst Derived from 
Spent Coffee Grounds Ash: Process 
Optimization Through Response 
Surface Methodology 
 

Jakkrapong Jitjamnong, 
Natthida Numwong, 
Narinphop ChuayKarn, 
Chatrawee Direksilp, 
Apanee 
Luengnaruemitchai, 
Napaphat Kongrit, 
Nollapan 
Khantikulanon 
หลักสูตร วท.บ.อนามัย
สิ่งแวดลอม 

ระดับ
นานาชาติ 
(Scopus Q4)

March 
2021 

Chiang Mai Journal Science. 
Vol.48 No.2 Page 580-599 

9 Effectiveness of Red Lime with the Local
Herbal to Eliminate Aedes spp. Larvae in 
the Semi-Urban Community of Thailand: 
A Quasi-Experimental study. 

Phannathat 
Tanthanapanyakorn 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 
 
 

ระดับ
นานาชาติ 
 

2021 International Journal of 
Multidisciplinary Research and 
Publications (IJMRAP).  
3 (10). 15-20. 
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10 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชยา
ปฏิชีวนะอยางสมเหตุสมผลของนักศึกษา 
ชั้นปที ่4 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี 

นิโรบล มาอุน 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 
 
นภัสรัญชน ฤกษเรืองฤทธ์ิ  
หลักสูตร วท.บ.สขุภาพและ
ความงาม 

ระดับชาติ 2564 ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ น.771-780  
 

11 ปจจัยการทํานายพฤติกรรมการปองกันโรควัณ
โรคปอด ในผูปวยเบาหวาน ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพ ตําบลพรหมบุรี 

สุทธิดา แกวมุงคุณ 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 

ระดับชาติ 2564 ASTC 2021 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ระหวางสถาบัน คร้ังท่ี 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ น.653-622 
 

12 ปจจัยการทํานายพฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพ
ของผูปวยโรคตอมลูกหมากโต 
โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 

สุทธิดา แกวมุงคุณ 
หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร 

ระดับชาติ 2564 การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิ
คร้ังที่ 8 ประจําป 2564 
เร่ือง "การอยูรอดของเศรษฐกิจ สังคม 
และสุขภาพ ในยุคชีวิตวิถีใหม" 
โดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี และภาคี
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี น.653-662 

13 ผลของโปรแกรมสงเสริมการออกกําลังกาย
สําหรับผูสูงอายุขอเขาเสื่อมในเทศบาลตําบล
หนองเสอื อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

นาตยา ดวงประทุม 
หลักสูตร วท.บ.สขุภาพและ
ความงาม 
 
ทัศพร ชูศักดิ์ 
หลักสูตร ส.บ. การจัดการ
สถานพยาบาล 

ระดับชาติ 2564 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สทวท.) ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2564 น.91-104 
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2.4 จํานวนบทความของ
อาจารยประจํา ที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI 
ISI SJR และScopus 
(พิจารณาผลงานยอนหลัง 
5 ปปฏิทิน ที่ไดรับการ
อางอิง ณ ปปจจุบัน ) 

70 
บทความ 

VRU 
 

10 
บทความ 

 (PH) 

 

4 
 บทความ 

 

บทความของอาจารยประจําท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus (พิจารณาผลงานยอนหลัง 5 ปปฏิทิน ที่ไดรับการอางอิง ณ ปปจจุบัน ) จํานวน 4 
บทความ แยกตามฐานขอมูล ไดแก 
1. TCI จํานวน 1 บทความ 
2. ISI จํานวน - บทความ 
3. SJR จํานวน 2 บทความ 
4. Scopus จํานวน 1 บทความ 

ท่ี ช่ือบทความ ช่ือเจาของบทความ 

ฐานขอมูล 
TCI / ISI / 

SJR 
/Scopus 

ป พ.ศ. 
(2560-
2564) 

ช่ือวารสาร หนาที่ 
จํานวน

คร้ัง
อางอิง 

อางอิงโดยและ 
ว/ด/ป อางอิง 

(1 ต.ค.63-30 ก.ย. 64) 

1 Fuel properties of biochar 
from torrefaction of 
ground coffee residue: 
effect of process 
temperature, time, and 
sweeping gas 

Jiaranai 
Pathomrotsakun, 
Kamonwat Nakason, 
Wasawat Kraithong, 
Pongtanawat 
Khemthong, Bunyarit 
Panyapinyopol, 
Prasert Pavasant 
 
 
 
 

SJR 2563 Biomass 
Conversion and 
Biorefinery,page 
1-11 

1 INTERNATIONAL JOURNAL 
of RENEWABLE ENERGY 
RESEARCHARCH 
P.Hwangdee et al.,Vol.11 
No.1,March,2021 

2 The impact of non-
genetic and genetic 
factors on a stable 
warfarin dose in Thai 
patients 

Nitsupa 
Wattanachai,  
Sutthida 
Kaewmoongkun,  
Burabha 
Pussadhamma,  
Pattarapong 
Makarawate,  

SJR 2560 European 
journal of 
clinical 
pharmacology, 
73(8), page 973–
980. 

4 1. 04 February 2021 
https://doi.org/10.1002/
clc.23559 
2. April 
2021https://www.scienc
edirect.com/science/arti
cle/abs/pii/S001048252
1000366 
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Chaiyasith 
Wongvipaporn,  
Songsak 
Kiatchoosakun,  
Suda 
Vannaprasaht &  
Wichittra 
Tassaneeyakul  
 

3. 16- February 2021 
DOI:  
https://doi.org/10.5377/
torreon.v10i27.10842 
4. 2021 
http://portal.amelica.org
/ameli/jatsRepo/387/38
71840009/3871840009.p
df 

3 Response surface 
optimization of biodiesel 
synthesis over a novel 
biochar-based 
heterogeneous catalyst 
from cultivated (Musa 
sapientum) banana 
peels 

Jakkrapong 
Jitjamnong, 
Chachchaya 
Thunyaratchatanon 
Apanee 
Luengnaruemitchai 
Napaphat Kongrit  
Naparat 
Kasetsomboon 
Arrisa Sopajarn 
Narinphop 
Chuaykarn 
Nonlapan 
Khantikulanon 

Scopus Q3 2563 Biomass 
Conversion and 
Biorefinery. 
https://link.sprin
ger.com/conten
t/pdf/10.1007/s
13399-020-
00655-8.pdf 

2 1.March 2021  
https://www.sciencedire
ct.com/science/article/a
bs/pii/S00162361203253
94 
 
2.11 February 2021 
https://link.springer.com
/article/10.1007/s13399-
021-01343-x 

 Influence of socio-
demographic and 
environmental factors 
on childhood diarrhea 
in Cambodia 

V. Pisey and  
Pannee 
Banchonhattakit 

TCI  2020 F1000Research, 
vol. 9, no. 303, 
p. 303, 2020. 

1 Feb 2021 
 https://doi.org/10.1155/
2021/8883618 
 

 

2.5 จํานวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกตและ พัฒนา
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นวัตกรรม 
   2.5.1 จํานวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่มี
การจดทะเบียนจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ 
การจดสทิธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร เปนตน 

30  
ชิ้น 

VRU 
 

5 ชิ้น 
 (PH) 

 

0 ชิ้น 
 
 
 

 

จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  จํานวน 0 ชิ้น 
1.ผลงาน.......................ชื่อเจาของผลงาน.................ว/ด/ปที่จดสิทธิบัตร/เลขที่อนุสิทธิบัตร.................................. 
2.ผลงาน.......................ชื่อเจาของผลงาน.................ว/ด/ปที่จดสิทธิบัตร/เลขที่อนุสิทธิบัตร.................................. 
 
 
 

 

2.5.2 จํานวนนวัตกรรม
หรือผลงานบริการวิชาการ
ที่สามารถสรางคุณคาแก
ผูรับบริการ ชุมชน และ
สังคมไดโดยสามารถนํา
ผลงานบริการวิชาการไปใช
ประโยชนดานเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และ
การศกึษา 

20  
ผลงาน 
VRU 

 
2 ผลงาน 

 (PH) 

 

 
0 ชิ้น 

 
 
 
 

จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่มกีารจดทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  จํานวน 0 ชิ้น 
1.ผลงาน.......................ชื่อเจาของผลงาน.................ว/ด/ปที่จดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร.................................. 
2.ผลงาน.......................ชื่อเจาของผลงาน.................ว/ด/ปที่จดสิทธิบัตร/เลขท่ีอนุสิทธิบัตร.................................. 
 
 

2.6 จํานวนอาจารย หรือ
บุคลากรที่ไดรับรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคทั้งในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

20 
รางวัล 
VRU 

 
2 รางวัล 
 (PH) 

 

0 
รางวัล 

จํานวนอาจารยหรือบุคลากรท่ีไดรับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทั้งในระดับชาติ หรอืนานาชาติ จํานวน..0...รางวัล เปนผลงานของอาจารยจํานวน.......คน 
ท่ี ช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ช่ือรางวัล งานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานท่ี และว/ด/ป ท่ีจัดหรือไดรับ  

       

บุคลากรจํานวน.......คน 
ท่ี ช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ช่ือรางวัล งานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานท่ี และว/ด/ป ที่จัดหรือไดรับ  

       
นักศึกษาจํานวน.......คน 
ท่ี ช่ือเจาของผลงาน ช่ือผลงาน ช่ือรางวัล งานวิจัย/งาน

สรางสรรค 
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

สถานท่ี และว/ด/ป ที่
จัดหรือไดรับ  
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

2.7 จํานวนผลการวิจัยของ
อาจารยดานการผลติหรือ
พัฒนาครูที่ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรอืนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอการผลิตหรอื
พัฒนาครู 
 

140  
ผลงาน 

- - 

นิยามศัพทตัวช้ีวัด 
เปาประสงคที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแกไขปญหาหรือเสริมสรางความเขมแข็งของทองถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนของทองถิ่นและประเทศ 
 ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 2.1 รอยละของผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยท่ีสรางนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น และโจทยการพัฒนาประเทศหรือแกไขปญหาของทองถิ่น 
หรือ ปญหาระดับประเทศ 
 นิยามศัพท 

● งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดรับการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัยท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดความรูเดิม 

● งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศลิปะและสิ่งประดิษฐประเภทตางๆ ท่ีมีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการ
ทดลองหรือการพัฒนาจากแนวความคิดสรางสรรคเดิม เพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงการวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะ
ของอาเซียน งานสรางสรรคศิลปะ ไดแก ทัศนศิลป (visual Arts) ประกอบดัวย ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสมสถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) 
ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศลิป นาฏยศิลป รวมถึงการแสดงรูปแบบตางๆ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ   

● นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจสังคมและสังคม แบงออกเปน 4 รูปแบบ 
1) นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ (product innovation)  
2) นวัตกรรมดานบริการ(service innovation)  
3) นวัตกรรมดานกระบวนการผลิต (business process)  
4) รูปแบบธุรกิจใหม(business model innovation)  

● ผลการดําเนินงานใหนับตามปงบประมาณ 2564 ตั้งแต 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 โดยนับรวมงานที่อาจารยกับนักศึกษาทํารวมกัน 
เกณฑการประเมิน 

จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่น และโจทยการพัฒนา
ประเทศหรือแกไขปญหาของทองถิ่น หรือ ปญหาระดับประเทศ X 100 

จํานวนผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคของอาจารยที่สรางนวัตกรรมทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 2.2 จํานวนโครงการวิจัยรับใชสังคมที่เกิดจากความรวมมือองคกรภาคีเครือขาย  
 นิยามศัพท 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 โครงการ 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 โครงการ 
3.คณะครุศาสตร 2 โครงการ 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 โครงการ 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 โครงการ 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 โครงการ 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 2 โครงการ 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 โครงการ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 2 โครงการ 
10.สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 โครงการ 
 รวม 28 โครงการ 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 2.3 จํานวนผลงานวิจัยของอาจารยและนักวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ 
นิยามศัพท 

● การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรอืผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นดวย และมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกสถาบันอยางนอย 3 
หนวยงาน และรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 

● การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรบัการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดการประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากหนวยงานตางประเทศ อยางนอยรอยละ 25 และตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และมีบทความที่มาจากตางประเทศอยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันไมนอย
กวารอยละ 25 

● สถาบันวิจัยและพัฒนาตองแยกผลงานนั้นเปนของคณะหรอืของสถาบันวิจัย  
 คาเปาหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 16 ผลงาน  
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 78 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร 53 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 64 ผลงาน  
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 ผลงาน 
6 คณะวิทยาการจัดการ 40 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 22 ผลงาน 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 23 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 15 ผลงาน  
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10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 10 ผลงาน 
11.สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 ผลงาน 
รวม 355 ผลงาน 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และ Scopus (พิจารณาผลงานยอนหลัง 5 ปปฏิทิน ท่ีไดรับการอางอิง ณ ปปจจุบัน) 

นิยามศัพท  
จํานวนบทความของอาจารยประจําที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI ISI SJR และ Scopus หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ 

(Journal) ที่มีชื่อปรากฎอยูในฐานขอมูล Thai – Journal Citation Index Centre (TCI) หรือ ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand , Social Sciences Citation Index , Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คาเปาหมาย 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 5 บทความ  
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 15 บทความ 
3. คณะครุศาสตร 10 บทความ 
4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5 บทความ 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 บทความ 
6. คณะวิทยาการจัดการ 5 บทความ 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร 10 บทความ 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 10 บทความ 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 2 บทความ  
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 7 บทความ 
รวม 77 บทความ 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 2.5 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม 

     2.5.1 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่มีการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เปนตน 
     2.5.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการ ชุมชน และสังคม ไดโดยสามารถนําผลงานบริการวิชาการใชประโยชนดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอมและการศึกษา 
นิยามศัพท 

● งานวิจัยเชิงประยุกต หมายถึง ผลงานวิจัยที่มุงเสาะแสวงหาความรู และประยุกตใชความรูหรือวิทยาการตางๆ ใหเปนประโยชนในทางปฏิบัติหรือเปนการวิจัยท่ีนําผลท่ีไดแกปญหาโดยตรง การวิจัย
ประเภทนี้อาจนําผลการวิจัยพ้ืนฐานมาวิจัยตอแลวทดลองใช เชน การวิจัยเก่ียวกับอาหาร ยารักษาโรค การเกษตร การเรียนการสอน เปนตน  

● สิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกแบบใหเพ่ือคุมครองการประดิษฐ (Invention) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ(Product Design) ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เปนสิทธิบัตรพิเศษที่ใหผู
ประดิษฐคิดคนหรือออกแบบผลิตภัณฑ มีสิทธิที่จะผลิตสินคาจําหนายสินคาแตเพียงผูเดียว ในชวงระยะเวลาหนึ่ง  

● อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐที่มีลักษณะคลายกับการประดิษฐ เปนความคิดสรางสรรคท่ีมีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐคิดคน
เพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากขึ้น รวมทั้งมีกรรมวิธีในการผลิตรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตใหดีขึ้น หรือทําใหเกิดผลิตภัณฑขึ้นหาง ที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของเคร่ืองยนต ยารักษาโรค วิธีการใน
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การเก็บรักษาพืชผักผลไมไมใหเนาเสียเร็วเกินไป เปนตน   

● ผลของการบริการวิชาการ หมายถึง ผลที่เกิดจากการบริหารวิชาการของสถานศึกษาตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยคํานึงถึงความตองการของกลุมเปาหมายเปนสําคัญ ผลของการ
บริการวิชาการกอใหเกิดความพึงพอใจและประโยชนตอชุมชนและสังคม 

● ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการชุมชนและสังคม หมายถึง โครงการที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเมื่อดําเนินการแลวมีผลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทําใหชุมชนหรือองคกรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง 

เปาหมาย 
   ตัวช้ีวัดท่ี 2.5.1 จํานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตท่ีมีการ จดทะเบียนจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เปนตน 

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 ผลงาน 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 6 ผลงาน 
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 ผลงาน 
4. คณะสาธารณสุขศาสตร 5 ผลงาน 
5. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 1 ผลงาน 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1 ผลงาน  

  รวม 23 ผลงาน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.5.2 จํานวนนวัตกรรมหรือผลงาน บริการวิชาการท่ีสามารถสรางคณุคาแก ผูรับบริการ ชุมชน และสังคมไดโดย สามารถนําผลงานบริการวิชาการไปใช ประโยชนดาน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการศึกษา 
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 ผลงาน  
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 ผลงาน 
3. คณะครุศาสตร 2 ผลงาน 
4. คณะมนุษยศาสตร 2 ผลงาน 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ 2 ผลงาน 
7. คณะสาธารณสุขศาสตร 2 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 ผลงาน 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 2 ผลงาน 
10.งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 ผลงาน 
   รวม 20 ผลงาน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 2.6 จํานวนอาจารย หรือบุคลากร ที่ไดรับรางวัลจากงานวิจัย หรืองานสรางสรรคท้ังในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
นิยามศัพท 

● งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผาน
กระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปอยางเปนระบบ  

● งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ  ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตาม
ประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือ
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ความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนยอมรับในวงชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก ทัศนศิลป (Visual Art) 
ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Art) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป 
นาฏศิลป รวมทั้งการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป (Literature) ซึ่งประกอบดวย บทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ    

● ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ กพอ. กําหนด หมายถึง โครงการ ผลงานสรางสรรค ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศกึษาอยางเปนระบบที่เหมาะสม โดยมีการนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

● ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับชาติ หมายถึง มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไมต่ํากวา 3 คน โดยมีองคประกอบที่สอดคลองกับเกณฑการประเมิน 
ทั้งตองมีคณะกรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย โดยมีหนวยงานที่รวมนําเสนอผลงานไมนอยกวา 5 หนวยงาน 

● ผลงานที่ไดรับรางวัลหรือการเผยแพรในระดับนานาชาติ หมายถึง มีการเผยแพรผลงานที่เปดกวางสําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศที่ไมอยูในกลุมอาเซียน) 
 
คาเปาหมาย 

1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 2 รางวัล 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 รางวัล 
3.คณะครุศาสตร 2 รางวัล 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 รางวัล 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 รางวัล 
6.คณะวิทยาการจัดการ 2 รางวัล 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 2 รางวัล 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 2 รางวัล 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 2 รางวัล  
10. งานวิชาศึกษาทั่วไป 2 รางวัล 
     รวม 20 รางวัล 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 2.7 จํานวนผลการวิจัยของอาจารยดานการผลิตหรือพัฒนาครูท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติและนานาชาติ เปาหมาย  
  1. คณะครุศาสตร 70 ผลงาน  
  2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  70 ผลงาน 
      รวม 140 ผลงาน 
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เปาประสงค 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
3.1 ระดับความสําเร็จของ
การนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

ระดับ  
5 
 

ระดับ ....... 
 

 

ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยอยูท่ีระดับ............ คือ 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการกําหนดและผลักดันนโยบาย สูการ
ปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลมุกวางขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย (อธิบายรายละเอียด
การดําเนินการ) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................  
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดขอผิดพลาดในการบริหารงาน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วขึ้น 
(อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใชทรัพยากรอยางถูกตองและมีการประเมินคุมทุนจากการใชทรัพยากรเพ่ือการ แกไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการ
ทรัพยากรและเสริมสรางอุปนิสัยที่ดีในการใชทรัพยากรอยางตอเน่ือง (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 4  มีการกําหนดหรือประกาศกลุมบุคคลตนแบบที่เปนอาจารยบุคลากรหรือนักศึกษาที่เปนตนแบบแหงวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย 
บุคลากรหรือนักศึกษาสวนใหญ เชื่อถือ และปฏิบัติตาม (อธิบายรายละเอียดการดําเนินการ) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
ระดับ 5  มหาวิทยาลัยไดรับความชื่นชมอยางกวางขวางและไดรับประกาศเกียรติคุณเปนที่ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(อธิบาย
รายละเอียดการดําเนินการ) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 

3.2 จํานวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง  
 

3  
ชุมชน 
VRU 

 
3 ชุมชน 
 (PH) 

....3... 
ชุมชน 

จํานวน........3..........ชุมชน 
1. ช่ือชุมชน..บานใหมไทยพัฒนา......ตําบล…หนองตะเคียนบอน… อําเภอ..วัฒนานคร.. จังหวัด..สระแกว. 
ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดย...มีการรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน...ผลิตภัณฑ ..ยาหมองไพล 
น้ํามันไพล ตรา คนเลี้ยงควาย สบูไพล สบูรังไหม.... สามรถจัดการบัญชีครัวเรอื และกําลังดําเนินการปรับสถานที่การผลิต เพ่ือเขาสู
กระบวนการขอเลขจดแจงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ สามารถเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกในกลุมมากกวา
รอยละ 10 ของรายไดเดิม 
 



ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

2. ชุมชน…บานวังร…ี.หมูที่ ……10… ตําบล…หนองตะเคียนบอน… อําเภอ..วัฒนานคร.. จังหวัด..สระแกว...... 
ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดย...มีการรวมกลุมของผูปลกูกระทอนแปลงใหญมาพัฒนาผลิตภัณฑจากกระทอนเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน..
ผลิตภัณฑ .....ปาลมกรทอน สบูกระทอน..สามารถเพิ่มรายไดใหกับสมาชิกในกลุมมากกวารอยละ 10 ของรายไดเดิม..  
3. ชุมชน…คูบางหลวง….หมูท่ี …7.. ตําบล…คูบางหลวง… อําเภอ...ลาดหลุมแกว... จังหวัด.....ปทุมธานี... 
ชุมชนมีการจัดการตนเอง โดย...มีการพัฒนายืดอายุผลิตภัณฑและออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ิมรายได...โดยมีผลิตภัณฑกาละแมมอญโบราณ ตรา 
รวงขาว..... โดยทางกลุมวิสาหกิจรวงขาว กําลังดําเนินการเขาสูกระบวนการขอเลขจดแจงจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 

3.3 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูรับบริการตอการ
ใหบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึง
การใชนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองโจทยการพัฒนา
สนับสนุนใหชุมชนสราง
สังคมคุณภาพรองรับ
โอกาสและความทาทายใน
อนาคต 

มากกวา 
4.51 

มากกวา 
....... 

 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพ่ือตอบสนองโจทยการพัฒนา
สนับสนุนใหชุมชนสรางสังคม คุณภาพรองรับโอกาสและความทาทายในอนาคตเทากับ 3.79  
 โดยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในแตละประเด็น ดังนี้ 
1. ดาน.........................อยูที่............... 
2. ดาน.........................อยูที่............... 
3. ดาน.........................อยูที่............... 
4. ดาน.........................อยูที่............... 
5. ดาน.........................อยูที่............... 
ขอมูล ณ วันท่ี .................................................... 

3.4 จํานวนครูที่ไดรับการ
พัฒนาและโรงเรียน
เครือขายรวมพัฒนาเพื่อ
ยกระดับผลการเรียนรูและ
จิตพิสยัเกณฑการพัฒนา
โรงเรียนเครือขาย 
3.4.1 จํานวนโรงเรียน
เครือขายชุมชนนักปฏิบัต ิ
3.4.2 จํานวนครูท่ีไดรับ
การพัฒนา 
 

40 
โรงเรียน 
1,000  
คน 

....... 
 โรงเรียน 

....... 
คน 

- 
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3.5 รอยละของนักเรียน
โรงเรียนในทองถ่ินที่ไดรับ
การพัฒนาจาก
มหาวิทยาลัยมีคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) แตละวิชาผานเกณฑ
คะแนนรอยละ 50 ข้ึนไป 

รอยละ  
40 
 

รอยละ 
....... 

- 

3.6 จํานวนโรงเรียนใน
ทองถ่ินที่มีการนํา
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูของโรงเรียนสาธิต
ไปใชประโยชน 

20 
โรงเรียน 

....... 
 โรงเรียน 

- 

นิยามศัพทตัวช้ีวัด 
เปาประสงคท่ี 3 ประชาชนสามารถดํารงชีวิตโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จของการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย  
นิยามศัพท 
การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หมายถึง การนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการบริหารสถานศึกษาตามบริบทและศักยภาพ

ของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอสิ่งกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ตองอาศัย
ความรอบรู ความรอบคอบและความระมัดระวังอยางย่ิงในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงม ี          3 องคประกอบ ไดแก พอประมาณ ความ
มีเหตุผล ระบบภูมิคุมกันตัวที่ดีและ 2 เงื่อนไข ไดแก คุณธรรมและความรู 

เกณฑการประเมิน 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในมหาวิทยาลัยมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการกําหนดและผลักดันนโยบาย สูการปฏิบัตงิานจนเกิดกระบวนการวางแผน

งานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติครอบคลุมกวางขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย 
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดขอผิดพลาดในการบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหมีความรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใชทรัพยากรอยางถูกตองและมีการประเมินคุมทุนจากการใชทรัพยากรเพ่ือการ แกไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสรางอุปนิสัยที่ดี

ในการใชทรัพยากรอยางตอเนื่อง 
ระดับ 4  มีการกําหนดหรือประกาศกลุมบุคคลตนแบบที่เปนอาจารยบุคลากรหรือนักศึกษาที่เปนตนแบบแหงวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนอาจารย บุคลากรหรือนักศึกษาสวนใหญ เชื่อถือ 

และปฏิบัติตาม 
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ระดับ 5  มหาวิทยาลัยไดรับความชื่นชมอยางกวางขวางและไดรับประกาศเกียรติคณุเปนที่ยอมรบัในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 3.2 จํานวนชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
นิยามศัพท  
ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง หมายถึง ชุมชนบริหารจัดการทุน (คน องคกรชุมชน ทรัพยากร ฯลฯ) เพ่ือแกไขปญหา และ พัฒนาชุมชนตนเองไปสูเปาหมายอยางย่ังยืน ชุมชนทองถ่ินมี

จิตสํานึกสาธารณะ รูเปาหมาย เช่ือมั่นวิถีและพลังชุมชน มีความสามารถในการจัดการชุมชนและจัดการความสมัพันธกับภาคี ใชแผนการจัดการความรู และทุนชุมชนแกไขปญหา และพัฒนาตนเองทุกดานอยาง
เปนระบบ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางและการพัฒนาอยางย่ังยืน 

มีฐานขอมูลของพ้ืนที่บริการ  หมายความถึง ฐานขอมูลสารสนเทศระดับหมูบานในพ้ืนท่ีบริการของมหาวิทยาลัยดานเศรษฐกิจ      ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษาประกอบดวยขอมูล
ทั่วไป สภาพปญหา ความตองการศักยภาพชุมชน หรือขอมูลอื่น ทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ โดยจําแนกตามเปาหมายในการพัฒนาครบคลุมครบ 4 ดาน โดยระบบและการจัดการ ในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหประมวลผล การรายงานและการนําเสนอขอมูล ทั้งในรูปแบบวิเคราะห นําเสนอในเชิงสารสนเทศ Info graphics ไดอยางถูกตอง เขาใจงาย สะดวกและรวดเร็ว 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 3.7 จํานวนโรงเรียนในทองถิ่นท่ีมีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรูของโรงเรียนสาธิตไปใชประโยชน 
นิยามศัพท 
โรงเรียนในทองถิ่น หมายถึง โรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

เปาประสงคที่ 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีตอสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 จํานวนผลงานอนุรักษ 
สงเสริม สืบสานและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่
ไดรับการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

15  
ผลงาน 
VRU 

 

2 ผลงาน 
 (PH) 

..... 
 ผลงาน 

ผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ จํานวน........ผลงาน 
ท่ี ช่ือผลงาน ช่ือเจาของผลงาน ระดับชาติ/

นานาชาติ 

ว/ด/ป สถานท่ี

เผยแพร  

ผูจัดและผูเขารวม  

1      
 

4.2 จํานวนเงินรายไดท่ีเกิด
จากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมท่ีนําไปตอ
ยอดสูเศรษฐกิจสรางสรรค 

10 ลาน
บาท 

- - 

 
นิยามศัพทตัวช้ีวัด 
เปาประสงคที่ 4 บัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสํานึกท่ีดีตอสังคมโดยรวมรักษาวัฒนธรรมและเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 4.1 จํานวนผลงานอนุรักษ สงเสริม สืบสานและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ  
คาเปาหมาย 
1.คณะเทคโนโลยีการเกษตร   1 ผลงาน 
2.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  1 ผลงาน 
3.คณะครุศาสตร    1 ผลงาน 
4.คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  1 ผลงาน 
5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   1 ผลงาน 
6. คณะวิทยาการจัดการ   1 ผลงาน 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร   1 ผลงาน 
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  1 ผลงาน 
9.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ สระแกว 1 ผลงาน 
10.งานวิชาการศึกษาทั่วไป   1 ผลงาน 
11. กองพัฒนานักศึกษา   5 ผลงาน 

รวม 15 ผลงาน 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

เปาประสงคท่ี 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนท่ียอมรับตอประชาชน 
5.1 รอยละของอาจารย
ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ  
40 

(VRU) 
 

  รอยละ  
40 

(PH) 

รอยละ 
25.00 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 27 คน เดือน
มิถุนายน2564 ลาออก 1 คน เหลือ 26 คน วันที่ 1 ก.ค.2564 อาจารยใหม จบ ป.เอก 2 คน มารายงานตัว รวมเปนอาจารยทั้งส้ิน 28 คน มีคณาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกรวม จํานวน 7 คน  เม่ือคํานวณตามสูตร พบวาคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เทากับรอยละ 25.00 รายชื่อดังน้ี 

1. รศ,ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
2. ผศ.ดร.ทัศพร ขูศักดิ์ 
3. อ.ดร.นภัสรัญชน ฤกษเรืองฤทธ์ิ 
4. อ.ดร.รัฐพล  ศิลปรัศม ี
5. อ.ดร.กลาณรงค วงศืพิทักษ 
6.อ.ดร.ทิวากร พระไชบุญ 
7.อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแกว 

5.2 รอยละของอาจารยที่
สําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศตออาจารย
ทั้งหมดท่ีสาํเร็จ การศกึษา
ในระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการรับรองคุณวุฒิ
จาก ก.พ.  

รอยละ  
15 

(VRU) 
 

  รอยละ  
15 

(PH) 

รอยละ 
0.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน ....27... คน มี
คณาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก จํานวน .5.....  คน  มีจํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ จํานวน ..0... คน เมื่อคํานวณตามสูตร พบวาคารอย
ละของ  อาจารยท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการรับรองคณุวุฒิจาก ก.พ. ตอจํานวนอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศเทากับ   
รอยละ .0.00... รายชื่อดังนี้ 
 

5.3 รอยละอาจารยประจํา
สถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ  
70 

(VRU) 
 

  รอยละ  
70 

(PH) 

รอยละ 
14.29 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) ที่มีคณุสมบัติตามเกณฑขอ
ตําแหนงวิชาการ   ที่ ก.พ.อ. กําหนด จํานวน 28 คน มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  จํานวน 
 4  คน  ณ วันท่ี 1 ก.ค.2564 เมื่อคํานวณตามสูตรพบวาคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ เทากับรอยละ 14.29 

1. รศ,ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
2. ผศ.อารีย  สงวนชื่อ 
3. ผศ.ดร.ทัศพร ขูศักดิ์ 
4.ผศ.นัชชา ยันติ 
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ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

2564 
ผล รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

5.4 จํานวนอาจารยที่ไดรับ
การรับรอง มาตรฐาน
อาจารยมืออาชีพจาก 
สกอ. หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

12 
คน 
 

10  
คน 

จํานวนอาจารยท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานอาจารยมืออาชีพจากสถาบันรับรองมาตรฐานวิชาชีพ จํานวน 10 คน  โดยไดรับรองมาตรฐานวิชาชีพแยกตามสถาบัน
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล ช่ือการรับรองมาตรฐาน ช่ือหนวยงาน 
1 ผศ.ดร. ทัศพร  ชูศักดิ์ สธช. 5656 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
2 อาจารย วาทีรอยตรี ศิริชัย จันพุม สธช. 2757 สภาการสาธารณสุขชุมชน 

3 อาจารย พ.ญ.สิริภัทรา ทองสวาง  ว.30558 แพทยสภา 

4 อาจารย ดร. นภัชรัญชน ฤกษเรืองฤทธ์ิ พท.ป. 1974 สภาการแพทยแผนไทย 

5 อาจารย สุทธิดา แกวมุงคุณ พว. 5511234387 สภาการพยาบาล 

6 อาจารย ศศิธร  ตันตเิอกรัตน พว. 5011201205 สภาการพยาบาล 

7 อาจารย นิโรบล มาอุน สธช. 9626 สภาการสาธารณสขุชุมชน 

8 อาจารย ดร.กลาณรงค  วงศพิทักษ สธช. 9653 
TR0766 

สภาการสาธารณสุขชุมชน 
ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

9 อาจารย นาตยา  ดวงประทุม  ก.8056 สภากายภาพบําบัด 

10 รศ.ดร.พรรณ ีบัญชรหัตถกิจ P60071 
U580009 

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับ
สถาบันของ สป.อว. 

 

5.5 รอยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขาสู
ตําแหนงท่ีสูงข้ึนจากผูท่ีมี
คุณสมบัติเขาเกณฑการ
ประเมิน 

รอยละ  
3 

(VRU) 
  รอยละ  

3 
(PH) 

รอยละ 0 คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ทีเ่ขาสูตําแหนงที่สงูขึ้นจากผูที่มีคณุสมบัติ
เขาเกณฑ การประเมิน จํานวน 0  คน  มีจํานวนบุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน 8 คน  เมื่อคาํนวณตามสูตรพบวา  คารอยละของบุคลากรสายสนับสนุน ที่เขาสู
ตําแหนงที่สูงข้ึน  เทากับรอยละ 0   

5.6 คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอ
สภาพแวดลอมดาน
บุคลากร 

มากกวา 
4.51 

(VRU) 
 

มากกวา 
4.51 
(PH) 

3.93 ความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมดานบุคลากรเทากับ  3.93  โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละประเด็น ดังนี้ 
  ความพึงพอใจ N Mean Std. Dev 

1  สิ่งอํานวยความสะดวก 29 3.79 0.51 
2 การบริการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต  29 3.86 0.47 
3 การบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกบุคลากร 29 4.21 0.59 
4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 29 3.97 0.55 
5 สวัสดิการ 29 3.83 0.66 

 ภาพรวมความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมดานบุคลากร 29 3.93 0.42 
ขอมูล ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564 
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5.7 รอยละของหลักสูตรที่
มีผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ตาม
เกณฑ สกอ. อยูในระดับดี
มาก 

รอยละ  
5 

รอยละ 0 
 

 

คณะมีหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน 5 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4  หลักสูตร และหลักสูตระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ในไตรมาสที่ 3 ได
ดําเนินการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร เมื่อวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 พบวา มีหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร อยูในระดับดีมาก จํานวน 0 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 0.00 รายละเอียดผลการประเมินมีดังนี้ 

  1) หลักสูตร ส.ม.การจัดการระบสขุภาพ ผลการประเมินคุณภาพ เทากับ 3.83 ระดับดี 
 2) หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร ผลการประเมินคณุภาพ เทากับ 3.90 ระดับดี 
 3) หลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล ผลการประเมินคณุภาพ เทากับ 3.53 ระดับดี 
 4) หลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม ผลการประเมินคุณภาพ เทากับ 3.12 ระดับดี 
 5) หลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดลอม ผลการประเมินคุณภาพ เทากับ 3.06 ระดับดี 

5.8 คาคะแนนการการ
ประเมินตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ 
(EdPEx) 

200 
คะแนน 

…… 
คะแนน 

อยูระหวางการดาํเนินการ 

5.9 รอยละหลักสูตรท่ีผาน
การข้ึนทะเบียน TQR 
(Thai Qualification 
Register)   

รอยละ  
20 

- 
 

- 

5.10 รอยละคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมิน คุณธรรม
และความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพ่ิมข้ึน 

รอยละ  
2 

- - 

5.11 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยดวย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรียบเทียบ 
มหาวิทยาลัยในกลุมราชภัฏ 
 

นอยกวา
อันดับท่ี 

15 

- - 
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5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียว (ระดับ
เอเชีย) 

นอยกวา 
อันดับท่ี 

185  

อันดับที ่
…… 

 

5.13 คาเฉล่ียระดับความ
ผูกพันของบุคลากรตอ
องคกร  
 
 
 

มากกวา 
4.51 

คาเฉลี่ย.... 
4.51 

คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร เทากับ 4.51  โดยมีคาเฉลี่ยในแตละประเด็น ดังนี้ 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

คาเฉลี่ยความผกูพนัในงาน 30 3 5 4.51 0.06 

คาเฉลี่ยความแข็งขันในการทํางาน 30 3 5 4.50 0.02 

คาเฉลี่ยการอุทิศตนเพ่ืองาน 30 2 5 4.51 0.11 

คาเฉลี่ยความมุงมั่นในการทํางาน 30 3 5 4.51 0.06 

ขอมูล ณ วันที่ ..... 
5.14 คาเฉล่ียความพึง
พอใจของ ผูมีสวนไดสวน
เสียที่มีตอมหาวิทยาลัยใน
ทุกมิติ  

มากกวา 
4.00 

.... 
ยังไมได

ดําเนินการ 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจของ ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอมหาวิทยาลัย จัดเก็บขอมูลโดยคณะสาธารณสุขศาสตร ในทุกมิติ เทากับ ..... โดยมีคาเฉลี่ยในแตละประเด็น ดังนี้ 

ลําดับที่ หัวขอการประเมิน 
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ประชาชน

ท่ัวไป 
รวม 

1 การบริหารจัดการ      
2 การจัดการเรียนการสอน      
3 การวิจัย      
4 การบริการวิชาการ      

5 
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

    
 

คาเฉลี่ยรวม  
ขอมูล ณ วันที่ ..... 
 
 

5.15 สวนแบงการตลาด
ของนักศึกษาที่เขาศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัยเทียบ
กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 รอยละ
 4 

- จํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดจํานวน - คน เขาศึกษาตอตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ จํานวน - คน             

คิดเปนสวนแบงการตลาดของนักศึกษาที่เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดรอยละ - 

จําแนกในแตมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ทั้งหมด ลําดับท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวนนักศึกษาใหม
(คน) 

รอยละของ
นักศึกษา 

    
 รวม   

ขอมูล ณ วันที่ - 
5.16 รอยละของนักเรียน
ในทองถิ่นที่เขาเรียน ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ 

รอยละ  
30 

รอยละ  
…….. 

นักเรียนในทองถิ่นที่เขาเรียนใน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เทากับ ….. คน จํานวนนักเรียนในจังหวัดปทุมธานีและ

สระแกว ทั้งหมด …… คน คิดเปนรอยละ …… แยกตาม หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร 

จังหวัดปทุมธานี 
รอยละของ

นักศึกษาใหม 

จังหวัดสระแกว 
รอยละของ

นักศึกษาใหม นักศึกษา
ใหม 

นักเรียนใน
จังหวัด 

นักศึกษาใหม นักเรียน 
ในจังหวัด 

หลักสูตร ส.บ.
สาธารณสขุศาสตร 

61 กําลังดําเนินการ  61 กําลัง
ดําเนินการ 

 

หลักสูตร ส.บ.การ
จัดการสถานพยาบาล 

18 1 5.55 18 3 16.66 

หลักสูตร วท.บ.
สุขภาพและความงาม 

4 0 0 4 0 0 

หลักสูตร วท.บ.อนา
มัยสิ่งแวดลอม 

3 0 0 3 0 0 

รวม       
ขอมูล ณ วันที่ …. 
 

5.17 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ
รายไดท้ังหมดของ
มหาวิทยาลัยตามเปาหมาย
ที่กําหนด 

รอยละ  
2 

รอยละ  
…… 

 

5.18 อัตราสวนกําไรจาก
ผลการดําเนินงาน 
(Operation Profit 
Margin)  

30 …… - 
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5.19 อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (ROI) ของ
งานบริหารทรัพยสินและ
รายได 

มากกวา 
20 

…… - 

นิยามศัพทตัวช้ีวัด 
เปาประสงคที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปรงใส และธรรมาภิบาลตอบสนองตอความตองการประเทศ และเปนท่ียอมรับตอประชาชน 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.1 รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เกณฑการคํานวณ 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.2 รอยละของอาจารยที่สําเร็จการศึกษาจากตางประเทศตออาจารยท้ังหมดที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. 
เกณฑการคํานวณ   

 
 

 
 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.3 รอยละอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
เกณฑการคํานวณ 

 
 
 
 

ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.5 รอยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนจากผูท่ีมีคุณสมบัติเขาเกณฑการประเมิน  
เกณฑการคํานวณ 

 
 
 

 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยทั้งหมด 

จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศกึษาจากตางประเทศ 
x 100 

จํานวนอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
x 100 จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัตติามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการที่ กพอ.กําหนด 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น   
x 100 จํานวนผูที่มีคุณสมบัติเขาเกณฑการประเมินทั้งหมด 
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ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.6 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรตอสภาพแวดลอมดานบุคลากร 
คําอธิบายตัวช้ีวัด 

สภาพแวดลอมดานบุคลากร (Workforce Environment) หมายถึงการบริหารขีดความสามารถ และอัตรากําลังเพ่ือใหงานของสถาบัน บรรลุผลสําเร็จ การดําเนินการของสถาบันเพ่ือรักษา
บรรยากาศในการทํางานเพ่ือใหเก้ือหนุน และมีความมั่นคงตอการทํางาน 

ขีดความสามารถของบุคลากรและอัตรากําลัง หมายถึง  
1. ขีดความสามารถและอัตรากําลัง การประเมินความตองการ ดานขีดความสามารถของบุคลากร และอัตรากําลัง โดยมหาวิทยาลัยมีวิธีการประเมินความตองการดานทักษะ 

สมรรถนะ คณุสมบัติที่ตองการมีการรับรองและระดบักําลังคนที่ตองการ  
2. บุคลากรใหม  มหาวิทยาลัยมีวิธีการสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหมไว บุคลากรเปนตัวสะทอนความใหเห็นถึงความหลากหลาย ทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิด

ของชุมชนที่สถาบันจางและของผูเรียน  
3. การทํางานใหบรรลุผล การจัดระบบและบริหารบุคลากร เพ่ือ 

 ทําใหงานของสถาบันประสบความสําเร็จ 

 ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของสถาบันอยางเต็มท่ี  

 สงเสริมสนับสนุนการมุงเนนผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และการเรียนรูของผูเรียน  

 ใหมีผลการดําเนินการที่ดีกวาความคาดหมาย  
4. การจัดการเปลี่ยนแปลงดานบุคลากร มีการพัฒนาการเรียนบุคลากรใหพรอมตอความตองการดานขีดความสามารถและอัตรากําลังที่กําลงัเปลี่ยนไป โดยมีวิธีการ 

 การบริหารบุคลากร ความตองการบุคลากร และความตองการของสถาบัน เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ปองกันการลดจํานวนของบุคลากร และเพ่ือลด
ผลกระทบหากจําเปน 

 การเตรียมพรอมและบริหารชวงที่มีการเพ่ิมของบุคลากร  

 การเตรียมบุคลากรเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางสถาบันและระบบหากจําเปน  
บรรยากาศดานบุคลากร  

1. สภาพแวดลอมของที่ทํางาน  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจวาสถานที่ทํางานมีสุขภาวะ ความปลอดภัย และ          มีความสะดวกในการทํางานของบุคลากร มีตัววัด
และเปาประสงคในการปรับปรุงสภาพแวดลอมดังกลาว  

2. สิทธิประโยชนและนโยบายดานบุคลากร สนับสนุนบุคลากรโดยใหบริการ สิทธิประโยชน และมีนโยบายใหเหมาะสม                    ตามความตองการของบุคลากรที่มีความหลากหลายและ
ความแตกตางของกลุมและประเภทของบุคลากร บุคลากรไดรับสิทธิประโยชนที่สําคัญ 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.9 รอยละหลักสูตรท่ีผานการข้ึนทะเบียน TQR (Thai Qualification Register) 
นิยามศัพท 
TQR หมายถึง การประเมินคุณภาพหลักสูตรเพ่ือเผยแพรเปนหลักสตูรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai Qualification Register)  
 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.13 คาเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
นิยามศัพท 
ความผูกพันของบุคลากร หมายถึง ระดับความสามารถมุงมั่นของบุคลากรทั้งในดานจิตใจและสตปิญญา เพ่ือใหงานบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย การสรางความผูกพันกับบุคลากร 

เพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ือกอใหเกิดผลงานที่โดดเดน วิธีการที่สถาบันใชในการพัฒนาบุคลากร ผูบริหาร และผูนําเพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการท่ีโดดเดน รวมถึงวิธีการที่มหาวิทยาลัยทําใหบุคลากร
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มีสวนรวมอยางทุมเทในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม 
 ความผูกพันของบุคลากรและผลการปฏิบัติการ  

1. วัฒนธรรมองคกร  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคการที่มีลักษณะการสื่อสารที่เปดกวาง มีผลการดําเนินการที่โดดเดนและบุคลากรมีความผูกพันตอสถาบัน วัฒนธรรมองคการไดใชประโยชนจาก
ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและวิธีคิดของบุคลากร มหาวิทยาลัยเอื้ออํานาจ (empower) ใหกับบุคลากร  

2. ปจจัยขับเคลื่อนความผูกพันการกําหนดปจจัยผลักดันสําคัญท่ีสงผลตอความผูกพันของบุคลากร ตามกลุมและประเภทของบุคลากร  
3. การประเมินความผูกพัน การประเมินทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินความผูกพันของบุคลากร รวมทั้งความพึงพอใจ วิธีการและตัวชี้วัดเหลานี้มีความ

แตกตางกันอยางไร สาํหรับแตละกลุมและประเภทของบบุคลากร  มหาวิทยาลัยอาจใชตัวชี้วัดอื่นๆ เชน การคงอยู การขาดงาน การรองทุกข ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพ่ือประเมินและปรับปรุง
ความผูกพันของบุคลากร 

 
4. การจัดการผลการดําเนินงาน สนับสนุนใหเกิดการผลการดําเนินการท่ีโดดเดนและสรางความผูกพันกับบุคลากร ระบบดังกลาวไดพิจารณาถึงการบริหารคาตอบแทน การใหรางวัล การยกยอง

ชมเชย และสิ่งจูงใจแกบุคลากร ระบบการจัดการผลการดําเนินงานของบุคลากรผลักดันใหเกิดเร่ืองตอไปนี้ 

● การกลาเสี่ยงในเร่ืองที่นาลงทุนเพ่ือทําใหเกิดนวัตกรรม  

● การมุงเนนผูเรียน ลูกคากลุมอื่น และการเรียนของผูเรียน  

● การบรรลุแผนปฏิบัติการสถาบัน  

● การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
   ระบบการเรียนรูและการพัฒนา สนับสนุนความตองการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาตามความตองการของบุคลากร ผูบริหาร และผูนําแตละคน ระบบนี้ไดพิจารณาประเด็นตาง ๆ ดังนี้  

● การใหความสําคัญตอสมรรถนะหลัก ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

● สนับสนุนการปรับปรุงผลการดําเนินการ และการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยและสรางนวัตกรรม 

● สนับสนุนจริยธรรมและการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม  

● ปรับปรุงการมุงเนนผูเรียน และลูกคากลุมอื่น  

● ทําใหม่ันใจวามีการถายทอดความรูจากบุคลากรท่ีจะลาออกหรือเกษียณอายุ  

● ทําใหม่ันใจวามีการผลักดันใหนําความรูและทักษะใหมมาใชในการทํางาน  
ประสิทธิผลของการเรียนรูและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรูและการพัฒนาสถาบัน ในเรื่อง 

● หาความสัมพันธระหวางผลลัพธของการเรียนรูกับผลการประเมินความผกูพันของบุคลากรและกับผลลัพธที่สําคัญของมหาวิทยาลัย 

● ใชผลการศึกษาความสัมพันธขางตนเพ่ือชี้บงโอกาสสําหรับการปรับปรุงท้ังในเร่ืองความผูกพันของบุคลากรและการใหการพัฒนาและการเรียนรูแกบุคลากร ความกาวหนาในหนาที่การงาน 
มีการจัดการความกาวหนาในหนาที่การงานในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบรรลุการวางแผน สืบทอดสําหรับตําแหนงผูบริหารและผูนํา 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5.14 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 
นิยามศัพท 
ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึง กลุมตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของมหาวิทยาลัย ดังนี ้ 
1) นายจาง 2) บัณฑิต 3) ผูรับบริการวิชาการ 4) นักศึกษา 5) บุคลากร 6) ผูปกครอง 7) ศิษยเกา 8) ประชาชน  

   ทุกมิติ หมายถึง 1.การจัดการเรียนการสอน  2. การบริการวิชาการ 3. การวิจัย 4.ศิลปะและวัฒนธรรม  5.การบริหารจัดการ  
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ตัวช้ีวัดที่  5.16 รอยละของนักเรียนในทองถิ่นท่ีเขาเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
นิยามศัพท 
นักเรยีนในทองถิ่น หมายถึง นักเรียนที่ศึกษาอยูในพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแกว 
เกณฑการคํานวณ 

 
 

 
 

 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.17 รอยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายไดของมหาวิทยาลัยตามเปาหมายที่กําหนด 
นิยามศัพท 
รายได หมายถึง รายไดที่เกิดจากบริการวิชาการ การวิจัย จากบริหารจัดการของสํานักทรัพยสินและรายไดคาเทอมของนักศึกษา 
 
 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.18 อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน (Operation Profit Margin)  
นิยามศัพท 
กําไรจากผลการดําเนินงาน แสดงใหเห็นประสิทธิภาพในการขายของบริษัท ในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนสินคาและหักคาใชจายรวม ผลลัพธย่ิงสูงย่ิงดี  
เกณฑการคํานวณ 

กําไรจากการผลการดาํเนินงาน 
X 100 = อัตราสวนกําไรจากผลการดําเนินงาน (%) 

ทุนสุทธิ 
 
ตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 5.19  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของงานบริหารทรัพยสินและรายได  

 เกณฑการคํานวณ  
 

รายได –รายจายของสินคาและบริการที่ขาย 
X 100 = อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ROI 

คาใชจายของสินคาบริการที่ขาย 
 

จํานวนนักเรียนที่อาศัยอยูในจ.ปทุมธานีและจ.สระแกวที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน
พระบรมราชูปถัมภ   x 100 

จํานวนนักศึกษาใหมทั้งหมดในปการศึกษานั้น 


