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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
2. อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
3. อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
4. อ.อัจจิมา มั่นทน
5. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
6. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
7. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
8. นางสาววนิดา พิงสระน้อย
9. นางสาวจิตตินันท์ พันธุ์สุจริต
10. นายสรยุทธ สุทธิมา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โทรศัพท์ : 02-9093036
: research@vru.ac.th

โทรศัพท์ : 02-9093036
: research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

 ข้อ 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัย มีการสนับสนุนให้จดั ทาระบบสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้
ดาเนินการดังนี้
-เว็บไซต์ของสถาบันวิจยั www.rd.vru.ac.th ที่มีข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการทางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ ดังเอกสารที่
2.1.1(1), 2.1.1(2), 2.1.1(3),2.1.1(4)
- ฐานข้อมูลงานวิจัย (เพื่อเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน เป็นแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลการสืบค้นงานวิจัย บทความเผยแพร่งานวิจยั
ของคณาจารย์ ดังเอกสารที่ 2.1.1(5)
- ฐานข้อมูลนักวิจัย (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการจัดทาระบบ
การจัดการสารสนเทศการวิจัย เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูลนักวิจยั โดย
กาหนดให้ลงทะเบียนนักวิจัยผ่านโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย โครงการวิจยั งบประมาณ แหล่งทุน การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รบั รางวัล การนาไปใช้ประโยชน์ ดังเอกสารที่
2.1.1(6),2.1.1(7),2.1.1(8)

1

มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกีย่ วข้องกับการ
บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์
ได้จริง เช่น
2.1.1(1) แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา 5
ปี
2.1.1(2) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
2.1.1(3) ระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยต่างๆ
2.1.1(4) ประเภททุนสนับสนุนการวิจัย
2.1.1(5) ฐานข้อมูลงานวิจัย
2.1.1(6) ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย
2.1.1(7) คู่มือการวิจัย
2.1.1(8) วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบออนไลน์
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

 ข้อ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัย ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการ/ศูนย์เครื่องมือ
ต่างๆ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ และระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง
ห้องปฏิบัติการของแต่ละคณะ ดังเอกสารที่ 2.1.2(1)
- มีศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดย
จัดตั้ง “คลินิกวิจัย”เพื่อให้คาปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับงานวิจยั ดัง
เอกสารที่ 2.1.2(2)
- มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย โดยมีสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ดังเอกสารที่ 2.1.2(3)
- มีการส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนาเสนอผลงานทาง
วิชาการ และร่วมกิจกรรมการวิจัยในทางวิชาการและวิจัยกับ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกลุ่มเครือข่ายโดยมีกิจกรรมโครงการ
และบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือทางวิชาการและวิจยั ดังเอกสาร
ที่ 2.1.2(4), 2.1.2(5) 2.1.2 (6)

2.1.2(1) หน้าเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี
ห้องปฏิบัติการวิจยั สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์
2.1.2(2) “คลินิกวิจัย” สาหรับให้คาปรึกษาด้าน
การวิจัย
2.1.2(3) ห้องสมุด (สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับค้นคว้างานวิจัย)
2.1.2(4) โครงการเข้าร่วมนาเสนอผลงาน
Thailand Research Expo 2015
2.1.2(5) โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7
2.1.2 (6) บันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัย

 ข้อ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณกองทุน
วิจัย และงบประมาณแผ่นดิน ให้แก่อาจารย์ประจาและนักวิจัยโดยผ่าน
คณะ/หน่วยงานต่างๆ
- โดยมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนสนับสนุนการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย ดังเอกสารที2่ .1.3(1)
-มีคณะกรรมการพิจารณากองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนา
งานวิจัยด้านต่างๆ ดังเอกสารที2่ .1.3(2)
-มีผลการพิจารณาผลงานวิจยั จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจาก
สานักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประเมินโครงการให้การ
สนับสนุนทุนวิจัยงบแผ่นดิน ดังเอกสารที2่ .1.3(3)
- ดาเนินการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณกองทุนวิจัย และ
งบประมาณแผ่นดิน ให้แก่อาจารย์ประจาและนักวิจยั โดยผ่านคณะ/
หน่วยงานตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี ดังเอกสารที่ 2.1.3(4),
2.1.3(5),2.1.3(6)

2.1.3(1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
2.1.3(2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กองทุนเพื่อสนับสุนนการพัฒนางานวิจัย
2.1.3(3) ผลการพิจารณางานวิจัยจากภายนอก
(วช.)
2.1.3(4) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ และระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย
2.1.3(5) ตารางแสดงการสรุปงบประมาณ
จัดสรรประจาปีงบประมาณ
2.1.3(6) ประกาศอนุมัติทุน

 ข้อ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มหาวิทยาลัยฯ มีสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ โดยการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
โดยจัดทาเป็นประกาศต่างๆ ดังเอกสารที2่ .1.4(1), 2.1.4(2)
-โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนและการจัดสรร ต้องผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการกองทุนวิจัยทาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
และอนุมัตโิ ดยผู้บริหาร ดังเอกสารที่ 2.1.4(3)
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2.1.4(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเรือ่ งเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาผลงานวิจัย
บทความวิจัยในวารสารในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.1.4(2) ประกาศมหาวิทยาลัยเรือ่ งเกณฑ์และ
อัตราการจ่ายเงินรางวัลสนับสนุนงานสร้างสรรค์
หรือสิ่งประดิษฐ์
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ผลดาเนินงาน

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

- และมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
ดังเอกสารที2่ .1.4(4),21.4(5)

2.1.4(3) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนวิจัย
2.1.4(4) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
2.1.4(5) รายงานกองทุนวิจัย สรุปงบประมาณ
จัดสรรเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน

 ข้อ 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่ อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
มหาวิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย โดย 2.1.5 (1) โครงการอบรม “คลิ นิ ก วิ จั ย พั ฒ นา
- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการดาเนินการจัดโครงการอบรม
ระบบสนับสนุนการผลผลงานวิจัย”
และส่งเสริมเพื่อพัฒนานักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั หรือ 2.1.5(2) โครงการ “เชิดชูเกียรตินกั วิจัย”
งานสร้างสรรค์ให้กับอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังเอกสารที่
2.1.5(1)
- มีการสร้างขวัญกาลังใจ โดยยกย่องและเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัย
ดีเด่นในด้านต่างๆ โดยจัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัยดังเอกสารที่
2.1.5(2)

 ข้อ 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด
มหาวิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
โดยมอบให้สถาบันวิจัยและพัฒนาดาเนินการกาหนดขั้นตอนต่างๆ
ในเรื่องการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วย
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ดังเอกสารที่ 2.1.6(1)
- จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการ
จัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา ดังเอกสารที่ 2.1.6(2),
2.1.6(3), 2.1.6(4) 2.1.6(5)
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2.1.6(1) ขั้นตอนการดาเนินงานจดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร ทรัพย์สินทางปัญญา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

2.1.6(2) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนและ
จัดสรรผลประโยชน์ในงานที่มีสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตร พ.ศ.2558
2.1.6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราจัดสรรสิทธิประโยชน์ดา้ น
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
2.1.6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนงาน
สร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์จากงบประมาณ
กองทุนวิจัย พ.ศ.2558
2.1.6(5)ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิจยั ใน
วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
งบประมาณกองทุนวิจัย พ.ศ.2558
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การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
6 ข้อ

6 ข้อ

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

5 คะแนน

บรรลุ

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
[พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้]
[พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี]้
จุดที่ควรพัฒนา
[พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้]

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
[พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้]

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
[พิมพ์เนื้อหาที่ตาแหน่งนี้]
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
2. อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
3. อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
4. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
5. นางสาววนิดา พิงสระน้อย
6. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม : (ถ้ามี)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

โทรศัพท์ : 02-9093036
: research@vru.ac.th

โทรศัพท์ : 02-9093036
: research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัย ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวน อ.ประจาและนักวิจัยประจา
ทั้งหมดรวม .....25,558,400.... บาท มี อ.ที่นับปฏิบัติงานจริง (ไม่รวมศึกษาต่อ) จานวน ....361.5... คน จานวน
นักวิจัยประจา จานวน .......-........คน รวมทั้งหมด .......361.5........ คน (ที่มา: ข้อมูลพื้นฐานจานวนอาจารย์
สานักงานอธิการบดี ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559) โดยสรุปผลคะแนนได้ดังนี้
ตารางข้อมูลพื้นฐาน
จานวนเงินสนับสนุน
ที่

หน่วยงาน

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
1
และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

ภายนอก
1,150,000

จานวนนักวิจัย
ไม่รวมลา ลาศึกษา
ภายใน
ศึกษาต่อ
ต่อ
4,071,000
86
7

4,697,000
3,022,000

3,267,000
5

34
23
76

1
0
2

จานวน อ.
ไม่รวมลา ลาศึกษา
ศึกษาต่อ
ต่อ
86
7

34
23
76

1
0
2
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จานวนเงินสนับสนุน
ที่

หน่วยงาน

ภายนอก

5 คณะครุศาสตร์
6 คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
7
และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา

จานวนนักวิจัย
ไม่รวมลา ลาศึกษา
ภายใน
ศึกษาต่อ
ต่อ
535,500
61.5
2
5,403,000
56.5
1
3,412,900
25
0

350,000

4
21
-

3,062,900
-

-

จานวน อ.
ไม่รวมลา ลาศึกษา
ศึกษาต่อ
ต่อ
61.5
2
56.5
1
25
0
4
21
-

-

สรุปคะแนนที่ไดในระดับมหาวิทยาลัย
ที่
1

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะมนุษยศาสตร์ฯ

2
3
4
5 คณะครุศาสตร์
6 คณะวิทยาการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
7 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร
ผลลัพธ์
5,221,000
86
60,709.30

5
4,697,000
3,022,000
3,267,000

34
23
76

138,147.06
131,391.30
42,986.84

535,500 61.5
8,707.32
5,403,000 56.5
95,628.32
3,412,900
122,516.00
26
350,000
4
87,500
3,062,900
21
145,852.38
ภาพรวมมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ย)

การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ย 4.51

คะแนน
ประเมิน

ค่าเฉลี่ย 70,700.97

6

5
5
5
1.74
5
5

4.53

คะแนนที่ได้

การบรรลุเป้าหมาย

4.53 คะแนน

บรรลุ
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วิธีการคานวณ (จาแนกรายคณะ)

1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 5,221,000 บาท จากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 550,000 บาท รวมทั้งหมด จานวน 5,221,000 บาท
มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 86 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0 คน รวมทั้งหมดจานวน
86 คน
แสดงวิธีการคานวณ
5,821,000
86

= 60,709.30 บาท/คน

แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
60,709.30
x 5 = 5 (5.06) คะแนน
60,000
ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งหมดเท่ากับ 60.709.30 บาท/คน เท่ากับ 4.53 คะแนน
2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 4,697,000 บาท จากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 4,697,000 บาท มีอาจารย์
ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 34 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0 คน รวมทั้งหมดจานวน 34 คน
แสดงวิธีการคานวณ
4,697,000
34

= 138,147.06 บาท/คน

แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
138,147.06
x 5 = 5 (11.51) คะแนน
60,000
ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งหมดเท่ากับ 138,147.06 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
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3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จานวน
3,022,000 บาท จากภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 3,022,000 บาท มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 23 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0 คน รวมทั้งหมดจานวน 16 คน
แสดงวิธีการคานวณ
3,022,000
23

= 131,391.30 บาท/คน

แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
131,391.30
x 5 = 5 (10.95) คะแนน
60,000
ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งหมดเท่ากับ 131,391.30 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
4) คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ รั บ เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ จ ากภายใน
มหาวิทยาลัย จานวน 3,267,000 บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 3,267,000 บาท
มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน 76 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0 คน รวมทั้งหมดจานวน
76 คน
แสดงวิธีการคานวณ
3,267,000
76

= 42,986.84 บาท/คน

แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
42,986.84
x 5 = 5 (8.60) คะแนน
25,000
ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งหมดเท่ากับ 42,986.84 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
5) คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จานวน 535,500
บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 535,500 บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้
ศึกษาต่อ) จานวน 61.5 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0 คน รวมทั้งหมดจานวน 61.5 คน
แสดงวิธีการคานวณ
535,500
= 8,707.32 บาท/คน
61.5
แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
8,707.32
x 5 = 1.74 คะแนน
25,000
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ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา คณะครุศาสตร์ ทั้งหมดเท่ากับ 8,707.32 บาท/คน เท่ากับ 1.74 คะแนน
6) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน 5,403,000 บาท
จากภายนอก จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 5,403,000 บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ)
จานวน 56.5 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0 คน รวมทั้งหมดจานวน 56.5 คน
แสดงวิธีการคานวณ
5,403,000
56.5

= 95,628.32 บาท/คน

แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
95,628.32
x 5 = 5 (19.13) คะแนน
25,000
ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา คณะวิทยาการจัดการ ทั้งหมดเท่ากับ 95,628.32 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
7) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย
จานวน 3,412,900 บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 3,412,900 บาท มีอาจารย์ประจา
ทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) จานวน รวมทั้งหมด 26 คน และนักวิจัยประจา จานวน - คน รวมทั้งหมดจานวน 26 คน
เนื่องจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีหลักสูตรที่สังกัดอยู่ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ และกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ จึงคานวณแยกออกเป็น 2 สูตรดังนี้
7.1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้รับเงินสนับสนุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จานวน - บาท ภายนอกมหาวิทยาลัย จานวน 350,000 บาท รวมทั้งหมด
จานวน 350,000 บาท มีอาจารย์ประจาทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) รวมทั้งหมด 4 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0
คน รวมทั้งหมดจานวน 4 คน
แสดงวิธีการคานวณ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
350,000
= 87,500 บาท/คน
4
แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
87,500
x 5 = 5 (7.29) คะแนน
60,000
ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ทั้งหมดเท่ากับ
87,500 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
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7.2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ได้รับเงิน สนับสนุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จานวน 3,062,900 บาท ภายนอก จานวน - บาท รวมทั้งหมด จานวน 3,062,900 บาท
มีอาจารย์ประจาทั้งหมด(ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) รวมทั้งหมด 22 คน และนักวิจัยประจา จานวน 0 คน รวมทั้งหมด
จานวน 22 คน
แสดงวิธีการคานวณ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3,062,900
= 145,852.38 บาท/คน
21
แปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
145,852.38
x 5 = 5 (29.17) คะแนน
25,000
ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ทั้งหมดเท่ากับ
145,852.38 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
ดังนั้น สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
5+5
2

=

5 คะแนน

ดังนั้น จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัยประจา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ทั้งหมดเท่ากับ 136,516.00 บาท/คน เท่ากับ 5 คะแนน
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
มะม่วงโดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทด์
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
น้าตาลด้วยเทคโนโลยีสะอาด
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
นวัตกรรมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเสีย
จากระบบบาบัดน้าเสียเพื่อลดภาวะโลกร้อน
การจาแนกชนิดและปริมาณของโอลิโกแซคคา
ไรด์ในผักผลไม้และศึกษาคุณสมบัติการเป็นพรีไบ
โอติก
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากข้าวนึ่ง อา
หารเสิรมทางการแพทย์ประเภทอาหารทางสาย
ให้อาหารชนิดดื่มสาหรับผูม้ ีภาวะบาหวานชนิดที่
2จากแป้งต้านการย่อยจากข้าวนึ่ง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้รองเท้านารีสกุลเพฟิโอเพดิลัม สกุล
ย่อยบราคิเพทาลัมโดยใช้ลาดับนิวคลีโอไทค์ของ
ตาแหน่งจาเพาะ
พัฒนาศูนย์การเรียนรูด้ ้านการจัดการขยะโดย
วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน

จานวนเงิน

ผู้วิจัย

ทุน
ภายใน


70,000

ผศ.ดร.นฤมล
ธนานันต์
อ.ดร.วีระวัฒน์
อุ่นเสน่หา
อ.อรรถพร ธนูเพ็ชร์

352,000

อ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

 วช

720,000

อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี

 วช

837,000

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระ
พิทักษ์ และคณะ

 วช

850,000

ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์
และคณะ

 วช

450,000

ผศ. ดร.อารีย์ สงวนชื่อ
อ. ดร.สุนทรี จีนธรรม
ผศ. ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
อ.กฤติเดช มิ่งไม้
และ อ.พิชสุดา เดชบุญ
อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
อ.ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน
และ อ.ณหทัย โชติกลาง
อ. ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
และ อ.ณหทัย โชติกลาง

 วช

20,0000
42,000

การจัดการน้าเสียชุมชนแบบบูรณาการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง

450,000

รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาค
กลางด้วยหลักการการเทียบเคียงสมรรถนะ
การจาแนกพันธุ์ข้าวเปลือกในประเทศไทยโดย
วิธีการวิเคราะห์ภาพถ่าย
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองใน
จังหวัดนครนายก
การอนุรักษ์ความหลากหลายของพรรณพืชและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในอุทยานประวัติศาสตร์ศรี
เทพอาเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน

100,000

ทุน
ภายนอก




 วช
 วช

150,000

อ.วิชัย กองศรี

สกอ.

200,000

อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท

สกอ.

200,000

อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม

สกอ.

600,000

อ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

 พัฒนา
เศรษฐกิจ

11

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จานวนเงิน

ผู้วิจัย

ทุน
ภายใน

ทุน
ภายนอก
จากฐาน
ชีวภาพ

การศึกษาแนวโน้มตลาดผักและผลไม้อินทรีย์ของ
ประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การสร้างและออกแบบวงจรอัดประจุแบตเตอร์รี่
สาหรับประยุกต์ใช้กับโซล่าเซลล์
เครื่องประดับจากเศษแก้วหลอม
การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาจากดินสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
การออกแบบและสร้างสายอากาศสาหรับ
ตรวจหาตาแหน่งน้ายางของต้นยางพารา
การศกึษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสานของภาคกลางเพื่อให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานการส่งออก
การศึกษารอยเท้าน้าของข้าวใน 3 จังหวัด
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิม่ ของขยะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผลของการจัดการแปลงหญ้าในช่วงฤดูแล้งต่อ
การเจริญเติบโตของโคนมที่ปล่อยลงแทะเล็ม
การผลิตบัตเตอร์เค้กแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ลด
พลังงาน
จากอินนูลิน
การประยุกต์ใช้รังสีแกมาเป็นเทคโนโลยีการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวในระหว่างการเก็บรักษา
ข้าวพันธุ์ที่มีสี
การจัดการระบบนิเวศของพื้นที่ริมสระน้าใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : กรณีศึกษาความเชื่อ
และพิธีกรรมของพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ของไทย
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่
ร่วมกันระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยใน
ชุมชนจังหวัดปทุมธานี

180,000

ผศ.ประภาวรรณ แพงศรี



50,000

อ.เฉลิมพล แก้วเทพ



295,000.00

 วช

574,000.00

ผศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมือง
มีศรี
อ.กนกนาฎ พรหมนคร

748,000

อ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร

 วช

1,039,000

อ.วุฒิชัย วิถาทานัง

 วช

1,361,000

อ.อรวิกา ศรีทอง

 วช

450,000

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิ

 วช

250,000

ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช



160,000

ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคา
ผศ.วัฒนี บุญวิทยา
อ.หรรษา เวียงวะลัย
ดร.อัณณภา สุขลิม้ และ
คณะ



812,000.00

 วช

 วช

1,800,000

ผศ.ทรงพลธนทธ์ มฤครัฐ
อินแปลง

200,000

ผศ.ดร.ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ



250,000

อ.รัฐชาติ ทัศนัย
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จานวนเงิน

การพัฒนาทุนทางสังคมในจังหวัดปทุมธานีสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ปทุมธานี
ความสาเร็จในการนาหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีไปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคกลาง
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุและผลของบทบาท
เชิงสร้างสรรค์ของผูส้ ูงอายุ ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและชุมชน
พลังแห่งดิน (The power of the Earth)

260,000

อ.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร



270,000

อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ



1,004,000.00

ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
และคณะ

 วช

883,000.00

ดร.สุเทพ บุญซ้อน และ
คณะ

 วช

400,000

อ.ฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ

 วช.มุ่ง
เป้า

227,000

อ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ



30,000

อ.ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม



28,500

ผศ.พนิดา ชาตยาภา



50,000

ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล



200,000

อ. ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผศ. ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
อ.วัสส์พร จิโรจพันธุ์

 วช

300,000

ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์
นาคภิบาล

560,000.00

ผศ.ละเอียด ขจรภัยและ
คณะ

 วช

856,000.00

อ.ชวาลา ละวาทิน

 วช

936,000.00

ผศ.ประพันธ์พงศ์ ชิณพงษ์  วช

คณะครุศาสตร์
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องวิธีการ
พิสูจน์
การสร้างชุดเสริมทักษะการเขียนทางวิชาการ
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การพัฒนาการคิดวิจารณญาณของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้
โดยช้ปัญหาเป็นฐาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาความสามรถในการทาวิจัยใน
ชั้นเรียนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาฝึก
ประสบการวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การประเมินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ทั่วไปแบบโมดูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาการจัดการ
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
รูปแบบการสื่อสารเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนแบบร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานี
ความต้องการและความอยู่ดีมสี ุขของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรม
การพัฒนารูปแบบศักยภาพวิสาหกิจชุมชนที่
ส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานวิสาหกิจ
ชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์
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ทุน
ภายนอก
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ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ความตั้งใจที่จะซื้ออาหารอินทรีย์ของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย
การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญญาแรงงาน
ต่างด้าวชาวกัมพูชาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด่าน
จังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง
งบประมาณ
การพัฒนาธนาคารขยะในชุมชนขนาดกลางรอบ
มหาวิทยาลัย

การศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการพัฒนา
ธุรกิจเพื่อสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนนิเวศ
ชานเมืองสู่ความยั่งยืน ตาบลสามโคก อาเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี
รวม

จานวนเงิน
990,000.00

ผู้วิจัย

ทุน
ภายใน

อ.ดร.รัตนา สีดี

 วช

1,401,000.00

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย

 วช

360,000.00

อ.กานต์มณี ไวยครุฑ
และคณะ

 วช

80,000

อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล

 วช

1,982,900

อ. ดร.เรืองเดช เร่งเพียร
อ. ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
อ.พัฒนา พรหมมณี
อ.ปรัชญพัชร วันอุทา
อ.ลลิดา แก้วฉาย
และ อ.จานนท์ ศรีเกตุ
อ. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว
อ.ชมัยภรณ์ ถนอมศรีเดช
ชัย และ อ.ชัยวุฒิ เทโพธิ์

 วช

1,000,000

350,000

ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

ทุน
ภายนอก

 วช

สกอ.

25,558,400

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สถาบันวิจัยและพัฒนามี เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 1.สถาบันวิจัยและพัฒนามีการสนับสนุนงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ให้นักวิจัยเพียงพอ
งบประมาณให้นักวิจัยเพิ่มมากขึน้
2. นักวิจัยมีประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหาร 2.สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้นักวิจัยนาผลงานวิจัย
จัดการงานวิจัยกับงบประมาณ
ไปใช้ ป ระโยชน์ และจดสิ ท ธิ บั ต ร และลิ ข สิ ท ธิ์ เ พิ่ ม มาก
ยิ่งขึ้น
3. นักวิจัยสามารถพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่ชุมชนและสังคมได้ 3.สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมให้นักวิจัยทางานวิ จั ย
เกี่ยวกับชุมชนและสังคมมากยิ่งขึ้น
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :
อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :
สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 02-9093036
: research@vru.ac.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
2. อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
3. อ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี
4. อ.อัจจิมา มั่นทน
5. นางสาวกรรณิกา สร้อยสาโรง
6. นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
หน่วยงานรับผิดชอบร่วม :
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5. คณะครุศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการ
7. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
โทรศัพท์ : 02-9093036
: research@vru.ac.th

ผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลงานวิชาการของนักวิจัย จานวน 77 เรื่อง โดยเป็นผลงานค่าน้าหนัก 0.20 จานวน
จานวน 0 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 26 เรื่อง ค่าน้าหนักค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 37 เรื่อง 0.80 จานวน 1 เรื่อง
และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน 13 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัยเท่ากับ 42.20
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ที่

ข้อมูลพืน้ ฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ
1 สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ
สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสาร
ทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
2
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา

ค่า
น้าหนัก
0.20
0.40
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ที่

3

4

5

ข้อมูลพืน้ ฐาน
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ ท ราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ
สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ ท ราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ
สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบียน
- ต าราหรื อ หนั ง สื อ หรื อ งานแปลที่ ไ ด้ รั บ การ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลทีผ่ ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง

ค่า
น้าหนัก

0.40
0.60
0.80

1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
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ที่

ค่า
น้าหนัก

ข้อมูลพืน้ ฐาน

ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สสู่ าธารณะใน
6 ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
7
สถาบัน
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
9
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
10
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่
11
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด รวมทั้งที่
12
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

วิธีการคานวณ

(จาแนกรายคณะ)

1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา จานวน …… เรื่อง โดยเป็นผลงานที่

มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน …… เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 21 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 17 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80
จานวน 1 เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน 5 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ
24.4
แสดงวิธีการคานวณ : 8.4+10.2+0.8+5
24.4
x
100
= 28.37 ร้อยละ
86
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
28.37
x
5
= 4. 72 คะแนน
30
2) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ทั้งหมดจานวน ……….. เรื่อง โดยเป็น

ผลงานวิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน …………. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 1 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน ……
เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80 จานวน …….. เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน 1 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ 1.4
แสดงวิธีการคานวณ : 0.4+1
1.4

x

23

17

100

= 6.08 ร้อยละ
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ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
6.08
x
5
= 1.01 คะแนน
30
3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ทั้งหมดจานวน …….. เรื่อง โดยเป็น

ผลงานวิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน ……….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 3 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 6
เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80 จานวน ………… เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน 5 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ 9.8
แสดงวิธีการคานวณ : 1.2+3.6+5
9.8

x

34

100

= 40.83 ร้อยละ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
40.83
x
5
= 6.80 คะแนน
30
4) คณะครุศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ทั้งหมดจานวน ………. เรื่อง โดยเป็นผลงานวิชาการ

ที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน …….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน …….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 5 เรื่อง ค่าน้าหนัก
0.80 จานวน ………. เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน ……. เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาเท่ากับ 3
แสดงวิธีการคานวณ : 0.6+0.6+0.6+0.6+0.6+0.6
3
61.5

x

100

= 4.87 ร้อยละ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
4.87
x
5
= 1.21 คะแนน
20
5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ทั้งหมดจานวน …………. เรื่อง

โดยเป็นผลงานวิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน …….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน ……….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60
จานวน 5 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80 จานวน …………… เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน 1 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
ของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ 4
แสดงวิธีการคานวณ : 0.6+0.6+0.6+0.6+1
4
76

18

x

100

= 5.26 ร้อยละ
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ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
5.26
x
5
20

= 1.31 คะแนน

6) คณะวิทยาการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ทั้งหมดจานวน 22 เรื่อง โดยเป็นผลงาน

วิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน ….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน ……. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 1 เรื่อง ค่า
น้าหนัก 0.80 จานวน ……… เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน 1 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาเท่ากับ 1.6
แสดงวิธีการคานวณ : 0.6+1
1.6

x

56.5

100

= 2.83 ร้อยละ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
2.83
x
5
= 0.7 คะแนน
20
7) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ทั้งหมดจานวน ………. เรื่อง โดยเป็น

ผลงานวิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน …………เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 1 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน
………….เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80 จานวน …………. เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน …………… เรื่อง ผลรวมค่าถ่วง
น้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ …….
7.1) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ทั้งหมดจานวน 3 เรื่อง โดยเป็นผลงานวิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน ………….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน
……… เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน ………เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80 จานวน …………เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน
………….เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ ……………….
แสดงวิธีการคานวณ :
x

100

= ร้อยละ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
x

30

5

= คะแนน

7.2) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มีผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจา ทั้งหมดจานวน 9 เรื่อง โดยเป็นผลงานวิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน …….. เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน
1 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 2 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.80 จานวน ……… เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน …………
เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาเท่ากับ 1.6
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แสดงวิธีการคานวณ : 0.4+1.2
1.6

x

4

100

= 40 ร้อยละ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
40
x
5
= 10 คะแนน

20

สรุปผลคะแนน (วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ)
0+10
2

= 5 คะแนน

8) สถาบันวิจัยและพัฒนา มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา ทั้งหมดจานวน 1 เรื่อง โดยเป็นผลงาน

วิชาการที่มีค่าน้าหนัก 0.20 จานวน 0 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.40 จานวน 0 เรื่อง ค่าน้าหนัก 0.60 จานวน 1 เรื่อง ค่าน้าหนัก
0.80 จานวน 0 เรื่อง และ ค่าน้าหนัก 1.00 จานวน 0 เรื่อง ผลรวมค่าถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
เท่ากับ 0.80
แสดงวิธีการคานวณ : 0.60
0.60
1

x

100

= 60 ร้อยละ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จาแนกตามกลุ่มสาขาวิชา

60

x

20

20

5

= 15 คะแนน
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ผลการดาเนินงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จาแนกรายคณะ
ผลการดาเนินงาน
ที่
หน่วยงาน
คะแนนประเมิน
ผลลัพธ์
ตัวตั้ง
ตัวหาร
(ร้อยละ)
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24.4
86
28.37
4.72
คะแนน
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9.8
34
28.82
4.80
คะแนน
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1.4
23
6.08
1.01
คะแนน
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4
76
5.26
1.31
คะแนน
5 คณะครุศาสตร์
3
61.5
4.87
1.21
คะแนน
6 คณะวิทยาการจัดการ
1.6
56.5
2.83
0.7
คะแนน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(วิทย์)
26
7
5
คะแนน
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ(สังคม)
1.6
4
40
8 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0.6
1
60
5
คะแนน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
23.75
คะแนน
แสดงวิธีการคานวณคะแนน ระดับมหาวิทยาลัย
4.72+4.80+1.01+1.31+1.21+0.7+5+5

=

8
การประเมินตนเองจากผลการดาเนินงาน
เป้าหมายปี 2558
ผลการดาเนินงาน
4.65
คะแนน

คะแนนที่ได้
คะแนน

2.97 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :
หมายเลขเอกสาร
ชื่อเอกสาร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดประจาปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 )
จานวนและรายชื่องานวิจัยของอาจารย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ดังนี้
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ข้อมูลผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์จาแนกเป็นรายคณะ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
1 ตีพิมพ์ในรายงานสื บ เนื่องจากการประชุ ม วิช าการ
ระดับชาติ
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสื บ เนื่องจากการประชุ ม วิช าการ
ระดั บ นานาชาติ หรื อ ในวารสารทางวิ ช าการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบั น น าเสนอสภาสถาบั น อนุ มั ติ แ ละจั ด ท าเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์

0.40

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1. ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข

0.40

2.ผศ.ดร.สุธาสินี นิล
แสง

The Efficiency of
Ocimum Sanctum Linn
Leafs, Syzygium
Aromaticum (L.)Merr.e
Perry Flowers and Piper
Betel Leafs in Putting
Out Ants Seoul
International
Conference
on Engineering and
Applied Science 2015 810 January 2015
Encapsulation of
Probiotic Bacteria and
Evaluation of Survival in
Simulated
Gastrointestinal
Conditions.
Seoul International
Conference
on Engineering and
Applied Science 2015 810 January 2015
Antioxidant Activity and
Total Phenolics from
Ardisia Elliptica Thunb.
Cured Extracts .
2nd International
Conference on
Engineering and Natural
Science 22-24 July 2015
Tokyo
Ergonomics Problems
of Cashiers in
Department Store,
Pratumtani Province,
Thailand. 2nd

0.20

2
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

3.ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน

4.อ.บุษยา จูงาม
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
International
Conference on
Engineering and Natural
Science 22-24 July 2015
Tokyo

5.อ.วัชราภรณ์ วงศ์
สกุลกาญจน์

Factors Affecting Volume
of Benzene in Urine of
Workers in Gas Stations:
Case Study of Lumlukka
District, Pathumthani
Province. 2nd International
Conference on Engineering
and Natural Science 22-24
July 2015 Tokyo

6.อ.ศิริลักษณ์ งิ้วใหญ่

Risk Behavior and
Workers' Injury in Food
and Beverage Industry in
Navanakorn Industrial
Estate. 2nd International
Conference on Engineering
and Natural Science 22-24
July 2015 Tokyo

7.ผศ.ดร.ปัณณรภัส
ถกลภักดี

Water Qualities of
Supplementary Drinking
Bottles from Liquefied
Petroleum Gas (LPG)
Stations in Central
Coastal Provinces,
THAILAND. 2nd
International Conference on
Engineering and Natural
Science 22-24 July 2015
Tokyo

8.อ.ดร.นิสา พักตร์วิไล

The Study of Behavior,
Knowledge and Practice
of Solid Waste
Management in
Panyanantharam Temple,
Patumthane Province,
Thailand. 2nd International
Conference on Engineering
and Natural Science 22-24
July 2015 Tokyo
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
9.ผศ.ดร.ศศมล ผาสุข

10.ผศ.ดร.สุธาสินี นิล
แสง

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
Efficiency of Cassis
fistula Linn bark and
Clitoria ternatea L.
flowers crude extract in
temporary white hair
covering. Agriculture,
Biology , and Life
Science 23-25 June
2015 Sapporo, Japan
Antioxidant Activity and
Total Polyphenol Content
in Thai Herbal Fermented
Juices. Agriculture,

Biology , and Life
Science 23-25 June
2015 Sapporo, Japan
11.อ.มนต์ทิพย์ จันทร์
แก้ว

12.อ.ณัฐกานต์ ทอง
พันธุ์พาน

13.อ.ณัฐสิมา โทขันธ์

24

Heavy metals in meat
and crustaceans products
in Thailand Local
markets.
International conference
on environmental and
rural development ,March
2015 Philipines
Heavy metals in
Vegetables from Local
markets in Pathumthani
Province,Thailand.
International conference
on environmental and
rural development ,March
2015 Philipines
Effects of Spent wash
liqour oicity n nutrients
loading and water quality
in Nam Phong Watershes
and Its Toxicity in Nile
Tilapia (Oreochromis
niloticus. International
conference on
environmental and rural
development ,March
2015 Philipines
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์

14.อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจ Existence and Algorithm
for Hierarchical pimization
นะ

15.อ.วชิราภรณ์ วิไล
วรรณ

16.อ.เอกราช สมบัติ
สวัสดิ์

17.อ.จุฑามาศ เบ้าคา
กอง
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Problems. The
International conference
on Computation and
Mathemational Methods
in Science and
Engineering 2015 6-10
July 2015 Spain
Cholinesterase levels and
Adverse health effects
among rice farmers using
pesticides in agricultureal
ares the central of
Thailand. The
International Conference
ob Recent Adavances in
Medical Science2015 18
August 2015 Singapore

The self report of
health effect on blood
cholinesterase level of
pesticide exposure;a
case study among rice
farmers in
Tarnlord,Phimai,Nakhon
Ratchasima,Thailand.
The International
Conference ob Recent
Adavances in Medical
Science2015 26
September 2015 Zurich
Switzerland
Factors associates with
delays of treatment
among AIDS patients
with newsmear-positive
pulmonary tuberculosis
in Nakorn Phanom
Province,Thailand.The
International
Conference ob Recent
Adavances in Medical
Science2015 26
September 2015 Zurich
Switzerland
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
18.อ.ศุภางค์ วัฒนเสย

19.อ.ดร. พรรณวิภา
แพงศรี

Detection of Coxiella in
Brown Dog Ticks
(Rhipicephalus
Sanguineus) at
Pathumthani Province,
Thailand. International
Conference on Life
Science and Biological
Engineering 2015 2-4
December 2015 Tokyo

20.อ.วัฒนา อัจฉริยะ
โพธา

The Identification of
Polyethylene
Terephthalate (PET)
Waste Fungi in
Phathuntani Province
(Thailand) that Produce
Cutinase for Application
in Polyester Fiber
Modification. Global
Engineering & Applied
Science Conference 2015
2-4 December 2015
Tokyo
Factor Affecting of
Cholinesterase Levels in
Farmers Exposed to
Pesticide .hGlobal
Engineering & Applied
Science Conference 2015
2-4 December 2015
Tokyo

21.อ.วัชราภรณ์ วงศ์
สกุลกาญจน์
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ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
Safe Sex
Knowledge,Attitude,and
Perception among
Female Public Health
Under Graduate
Students in
Patumthanee,Thailand.
The International
Conference on Recent
Adavances in Medical
Science (ICRMS) ไทเป
ไต้หวัน 18-20 กันยายน
2558
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
1.รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคา

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1.รศ.ดร.กรินทร์
กาญทนานนท์

2.อ.ธนพร พยอมใหม่

3.ผศ.เศกพร ตันศรี
ประภาศิริ

วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ
1ผศ.ดร.สอาด บรรเจิด
ฤทธิ์
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ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
Potassium iodate
supplementation in
layer drinking water for
iodine enriched egg and
laying performance. the
5 th International
Conference on
Sustainable Animal
Agriculture for
Developing Countries
27-30 October
2015,Bangkok
The Data Mining for
Industrial System
Identification :A Turning
Process. The International
Conference on
Information Science and
Applications 2015,24-26
Febuary 2015
A Study of Performance
on Ad-Hoc Network with
Polar Code. International
Conference on
Engineering and Applied
Science 2015 20-22 July
2015 Hokkaido, Japan
Mango Bottom Ash from
Mango Wood Furniture
Industries for Stoneware
Pottery Glaze. 2nd
International Conference
on Engineering and
Natural Science 22-24
July 2015 Tokyo
Factors Affecting
Effectiveness of Logigtics
Service Personel
Recruitment in Central
Thailand. Intrenational
symposium on business
and management fall
session 2015, 8-10
September 2015,Kyoto
Japan
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

3

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2

ค่า
น้าหนัก
0.60

ชื่อ-สกุลอาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ
1.อาจารย์ชวาลา
ละวาทิน, ทิพย์สุคนธ์
ไตรต้นวงศ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1.ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลัง
วิจิตร
2.อาจารย์กนกนาฎ
พรหมนคร

3.อาจารย์ธราพงษ์
พัฒนศักดิ์ภิญโญ

4.อาจารย์ ดร.วุฒิชัย
วิถาทานัง
5.อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์
คามิ่ง

การศึกษาประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ฐานสมรรถนะในสถาน
ประกอบการภาคกลางของ
ประเทศไทย
การวิจัยเพื่อพัฒนาดินสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี
สาหรับออกแบบ
เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ใน
งานสปา
การควบคุมคุณภาพการตอก
เสาเข็มโดยสูตรของ
Danish ใรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อ
การส่งออก
การอนุรักษ์ ออกแบบและ
พัฒนาเตาเครื่องปั้นดินเผา
มอญเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี

6.อาจารย์ ดร.
กฤตยชญ์ คามิ่ง
และ นายเกรียงศักดิ์
เขียวมั่ง

การอนุรักษ์และพัฒนา
วัสดุทนไฟสาหรับสร้างเตา
เครื่องปั้นดินเผามอญ
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.อาจารย์ดาวรถา
วีระพันธ์
2.อาจารย์กมลมาศ
วงษ์ใหญ่,มัชฌกานต์
เผ่าสวัสดิ์

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยโปรแกรม Publisher
2007
การพัฒนาระบบการจัดการ
สารสนเทศสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
พฤติกรรมการบริโภคและ
การพัฒนาขนมหวานเพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ

3.อาจารย์เบญจางค์
อัจฉริยะโพธา

28

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
อาหารและขนมไทยพื้นบ้าน
โบราณ หมู่บ้านคลองขนม
หวาน อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์
4.อาจารย์ดาวรถา
วีระพันธ์,
ชญาภา บาลไธสง
5.อาจารย์อรรถพร
ธนูเพ็ชร์

6.อาจารย์ไพรินทร์
มีศรี

7.อาจารย์อัจจิมา
มั่นทน,สมจินต์ บุตระ
8.อาจารย์ไพรินทร์
มีศรี,อวยพร มีศรี
9.ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน,
ปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์
10.อาจารย์เบญจางค์
อัจฉริยะโพธา
11.อาจารย์ณัฐกานต์
ทองพันธุ์พาน, สุรีย์
ธรรมิกพงษ์

12.ผศ.ณพัฐอร บัวฉุน,
ปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์
13.อาจารย์จิตติมา
กอหรั่งกูล

29

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
การพัฒนาแอนดิเมชัน
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์สาหรับเยาวชน
การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ชีวิต เรื่อง การใช้งาน
โปรแกรม
การใช้โปรแกรม Adobe
Flash เพื่อพัฒนาสื่อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การวนซ้าในการเขียน
โปรแกรม
การพัฒนาระบบการให้
คะแนนและตัดสินกีฬามวย
สากลสมัครเล่น
การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การฝึกบุคคลท่ามือ
เปล่า
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนักและการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ในยาแผน
โบราณของไทย
การพัฒนาไอศกรีมเพื่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ประสิทธิภาพของสาหร่าย
เดนซ่า (Egeria densa
Planch.)ในการบาบัดน้า
เสียจากหอพักนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอ
ลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สารต้านอนุมูลอิสระและ
ปริมาณสาร
ฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัด
จากชะเอมไทย
การศึกษาการทนต่อยา
ปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลง
ของ Sinorhizobium
meliloti
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

30

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
14.อาจารย์มัชฌกานต์ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
เผ่าสวัสดิ์
การจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรม
วัดพยายัง
15.อาจารย์อมีนา ฉาย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้
สุวรรณ
เรื่อง การเขียนอัลกอริทึม
แบบวนซ้า
16.อาจารย์ชุมพล
การพพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
จันทร์ฉลอง
เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบ
เฟรมต่อเฟรม
17.อาจารย์ดาวรถา
การพัฒนาบทเรียน
วีระพันธ์
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
อาหารหลัก 5 หมู่ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4
วิทยาลัยนวัตกรรมการ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพล
จัดการ
ต่อการสร้างความได้เปรียบ
1.อาจารย์อมรรักษ์ สวน ในการแข่งขันของธุรกิจ
ชูผล, กัลยารัตน์ ธีระธน โลจิสติกส์ภาคบริการ เขต
ชัยกุล
ภาคกลาง
2.ผศ.ดร.สอาด บรรเจิด ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ฤทธิ์
ประสิทธิภาพการสรรหา
บุคลากรของธุรกิจโลจิสติกส์
ภาคบริการ เขตภาคกลาง
ในประเทศไทย
ครุศาสตร์
ผลการประเมินความ
1.ผศ.ดร.กันต์ฤทัย คลัง ต้องการจาเป็นเพื่อ
พหล,สาธิดา สกุลรัต
เสริมสร้างความสามารถใน
นกุลชัย
การทาวิจัยในชั้นเรียนของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2.อาจารย์ ดร.สุวรรณา การศึกษาวิธีสอน เทคนิค
จุ้ยทอง
การและพัฒนารูปแบบการ
สอนคณิตศาสตร์ ของ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานใน
จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัด
สระแก้ว และจังหวัด
อ่างทอง
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
3.ผศ.ดร.ฐิติพร พิชญ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผน
กุล
ที่ทางความคิดเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการถ่ายโยง
การเรียนรู้ของนักศึกษาครุ
ศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร
วิชาการศึกษาปฐมวัย
4.ผศ.ดร.สุวรรณา โชติ การประยุกต์กระบวนทัศน์
สุกานต์
การตัดสินใจบนฐานของการ
แบ่งปันความรู้เพื่อเป็น
กระบวนการปฏิบัติแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ปกครอง
ในการบริหารจัดการศึกษา
ท้องถิ่น
5.อาจารย์วัสส์พร จิโรจ ผลการประเมินความ
พันธุ์,
ต้องการจาเป็นเพื่อพัฒนา
กันต์ฤทัย คลังพหล
ความสามารถด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูของนักศึกษาครู
คณะมนุษยศาสตร์
วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วน
สังคมศาสตร์
ร่วมในการปกครองส่วน
1.อาจารย์กัมลาศ
ท้องถิ่น ในจังหวัดปริมณฑล
เยาวะนิจ,เกษมชาติ
ของกรุงเทพมหานคร
นเรศเสนีย์,บุญเลิศ
ไพรินทร์
2.อาจารย์ ไททัศน์
การบริหารจัดการ
มาลา,เกษมชาติ นเรศ
สาธารรณะองค์กรปกครอง
เสนีย์,บุญเลิศ ไพรินทร์ ส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
3.อาจารย์กัมลาศ
วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วน
เยาวะนิจ
ร่วมในการปกครองส่วนอง
ถิ่น
4.รศ.สมศิริ อรุโณทัย
บทความวิชาการ เรื่อง การ
วาดเส้นสร้างสรรค์
5.อ.ดวงกมล ทองอยู่
บทความวิชาการ การรับรู้
ทางสังคมกับความเป็นจริง
ทางสังคม : ความแตกต่างที่
พึงระวัง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.สุพจน์ ทรายแก้ว
มนัญญา คาวชิระ
พิทักษ์
พรรณวิภา แพงศรี
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แนวทางการบริหารจัดการ
การวิจัยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
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ที่

4

ข้อมูลพื้นฐาน

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใ น
ฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบั นอนุมัติและจัดทาเป็ นประกาศให้ ท ราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการที่ ป รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์
ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
5

ค่า
น้าหนัก

0.80

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์

ปิยะ กล้าประเสริฐ
อัจจิมา มั่นทน ชุมพล
ปทุมมาเกษร ราตรี มี
สมบัติ ชูศักดิ์ ขันธชาติ
คณะวิทยาศาสตร์และ ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม
เทคโนโลยี
ของกล้วยไม้สกุลแวนด้าหมู่
ผศ.ดร นฤมล ธนานันต์ เข็มด้วยแฮตอาร์เอพีดีและ
ไอเอสเอสอาร์

วิทยาลัยนวัตกรรม
1.อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชู
ผล

คุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการ
นาตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 2558ปีที่ 9
ฉบับที่ 2

คณะวิทยาการจัดการ
รศ.ดร.ฉันธะ จันทะ
เสนา

การวิเคราะห์อิทธิพลของ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี
ขององค์การ :กรณีศึกษาพนักง
งานมหาวิทยาลัยราชภัฏ.
วารสารบริหารธุรกิจ
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
2558

1.00

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
1.รศ.ดร.กรินทร์
กาญทนานนท์

The Forecasing Inovation
by Discrete Kalman Filter
to Predict Non-Stationary
Observations.
วารสารวิชาการนานาชาติ
ICIC Express Letter

1.00

2. รศ.ดร.กรินทร์
กาญทนานนท์

Guiedlines for Applying
Statistical Quality
Control Method to
Monitor Autocorrelated
Prcoesses วารสารวิชาการ
นานาชาติ ICIC Express
Letter
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก
1.00

ชื่อ-สกุลอาจารย์
3. รศ.ดร.กรินทร์
กาญทนานนท์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
A Roadmap to Green
Supply Chain System
Through Enterprise
Resource Planning (REP)
Imprementation
วารสารวิชาการนานาชาติ
Lecture Note in Electrical

1.00

4.รศ.ดร.กรินทร์
กาญทนานนท์

Engineering
The Regulation of
Steam Pressure in a
Drum Boiler by Neural
Network and System
Identification Technique
วารสารวิชาการนานาชาติ
Lecture Note in

Computer Scienc
1.00

5.ผศ.กฤษฎางค์ ศุกระ
มูล

Performance
Evaluationof Solar
TUNNEL Dryer for
paddy Drying at
Prathum Tani, Thailand
วารสารวิชาการนานาชาติ

1.00

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
1.อ.ดร.นิสา พักต์วิไล

1.00

2.ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส
ถกลภักดี

1.00

3.อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจ
นะ
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Applied Mechanics and
Materials
A Gc-Ecd Method for
Detecting 3Phenoxybenzonic Acid
in Human Urine
Samples and Lts
Application in Real
Samples วารสารวิชาการ
นานาชาติ Advance in
Environmental Biology
Transformation of
Agricultural Market
Waster Disposal to
Biochar Soil
Amendments
วารสารวิชาการนานาชาติ
Procedia Environmental
Sciences
An altering distance
function in fuzzy metric
fixed point theorems
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ที่

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์
วารสาร วารสาร Fixed
Point Theory and
Applications

1.00

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิ จั ย ที่ ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดั บ ชาติ
ว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือ หรืองานแปลที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
1.อ.ดร.กันภา สุขลิ้ม

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

คณะวิทยาการจัดการ
1.ผศ.อัจฉราวรรณ
สุขเกิด
คณะวิทยาศาสตร์
1.ผศ.กมลมาศ
วงษ์ใหญ่
2.รศ.ดร.ศศมล ผาสุข
คณะมนุษยศาสตร์
1.ผศ.จุเลียบ ชูเสือหึง

- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
คุณภาพงานสร้างสรรค์
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
6 ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Online
7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
9
ร่วมมือระหว่างประเทศ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
10
อาเซียน/นานาชาติ

Effects of gamma
irradiation on the
physical and sensory
quality and inactivation
of listeria
monocytogenes in blue
swimming crab meat
(Portunas Pelagicus)
วารสารวิชาการนานาชาติ
Radiation Physics and
Chemistry

1.00

0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

34

ตารา เรื่อง หลัก
เศรษฐศาสตร์
ตารา เรื่อง ระบบปฏิบัติการ
ตารา เรื่อง ผลิตภัณฑ์จาก
สารธรรมชาติ
ตารา เรื่อง กฏหมาย
ลักษณะประกันภัย
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ที่
11
12

ข้อมูลพื้นฐาน

ค่า
น้าหนัก

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
จานวนนักวิจัยประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ

35

ชื่อ-สกุลอาจารย์

ชื่อผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์

