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ข้อมูลพื้นฐาน เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 1/2559 
 

ตารางข้อมูลพื้นฐาน  

ที ่ หน่วยงาน 
จ านวนเงินสนับสนุนวิจัยและงานสรา้งสรรค์ (บาท) จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมด 
(นับปฏิบัติงานจริง 

ไม่ร่วมผู้ลาศึกษาต่อ) 
ภายนอก ภายใน รวม 

1 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 2,096,000 2,096,000 111 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - 1,545,000 1,545,000  
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 551,000 551,000  

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 1,960,000 1,960,000 39 
3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร - 250,000 250,000 22 
4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - 4,208,000 4,208,000 80.5 
5 คณะครุศาสตร ์ - 360,000 360,000 61.5 
6 คณะวิทยาการจัดการ - 3,768,000 3,768,000 57 

 
7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ - - - 27 
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - -  
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ฯ - - -  

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย - 12,642,000 12,642,000 398.0 
 

(สถาบันวิจัยและพัฒนา : ข้อมูณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560) 
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

1.การพัฒนาผลติภณัฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชงละลาย
เสรมิโปรไบโอติกและพรีไบโอติก  

500,000 
 

ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง  วช.  

2.การพัฒนาแอพลิเคช่ันพจนานุกรมคอมพิวเตอร์
บนแอนดรอยด ์

100,000 
 

อ.อมีนา ฉายสุวรรณ 
และอ.ชุมพล จันทรฉ์ลอง 

  

3.ผลของพรีไบโอติกที่มีต่อการเจรญิของแบคทีเรีย 
โพรไบโอติกในน ้าข้าวกล้องหอมนลิ   

120,000 อ.ดวงเดือน วัฏฏานรุักษ์   

4.ประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยจากพืช
ตระกลูกะเพราในการควบคมุด้วงงวงข้าวและมอด
ข้าวเปลือกในห้องปฏิบัติการและโรงสีข้าว  

145,000 อ.ณฐพงศ์ เมธินธรังสรรค ์   

5.การออกแบบคาแรกเตอร์เพื่อส่งเสรมิค่านิยมหลัก
12 ประการ งบประมาณ  

50,000 อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง  
อ.อมีนา ฉายสุวรรณ 

  

6.การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมลู
สุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลย ี
บาร์โคต้ 

60,000 อ.ดาวรถา วีระพันธ ์   

7.การพัฒนาแอพลิเคช่ันส้าหรับคดักรองพฤติกรรม
เสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่น  

30,000 อ.สุรินทร์ อุ่นแสน 
อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส  
อ.ณัฐรดี อนุพงค ์ 

  

8.การใช้ประโยชน์จากหินเพอร์ไลต์ที่ปรับสภาพ
ด้วยความร้อนเป็นวัสดุปรับปรุงดนิทรายจัด  

50,000 อ.รัตถชล อ่างมณ ี   

9.การศึกษาสารสกดัที่ออกฤทธ์ิทางชีวภาพจาก
มะตาด : พืชพื นเมืองชุมชนมอญ  

250,000 ผศ.ดร.สติา ทิศาดลดลิก    

10.อิทธิพลการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม
ต่อพื นที่สีเขียว อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

40,000 อ.ดร.ตรีณรรถ ศรสีุนนท์    

11.การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองคณติศาสตร์เพื่อ
ศึกษาระบบระบายน ้าในพื นท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

50,000 อ.เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ    

12.การปรับปรุงคณุภาพดินเสื่อมโทรมด้วยการใช้
วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับน ้าเสียชุมชนเพื่อการเกษตร
และสิ่งแวดล้อม 

150,000 อ.ณัฐสิมา โทขันธ ์ 
อ.อัจฉราพร สมภาร  
อ.กนกกาญจน์ วรวุฒ ิ 

  

รวม 1,545,000    

 

 

 

 

 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการจัดตั งคณะสาธารณสุขศาสตร์) 
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

1.การศึกษาความหลากหลายของพรรณพืช
สมุนไพรและภูมิปญัญาท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชนต้าบลบ่อเงิน อ้าเภอลาดหลมุ
แก้ว จังหวัดปทุมธานี  

227,000 อ.ดร.สุนทรี  จีนธรรม, 
อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศลิป์เวท, 
อ.ปัณณร์ภสั ถกลภักด ี

 วช  

2.ปัจจัยท้านายภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้าน ในจังหวัดปทุมธาน ี

100,000 ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ  
อ.กฤติเดช มิ่งไม้  
อ.พิชสุดา เดชบุญ  

  

3.พฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 
  

47,000 อ.กฤติเดช  มิ่งไม ้ 
อ.พิชสุดา เดชบุญ  
อ.อภิเชษฐ์ จ้าเนียรสุข  

  

4.คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุกลุ่มตดิสังคมในจังหวัด
สระแก้ว  

47,000 อ.อภิเชษฐ์ จ้าเนียรสุข  
อ.พิชสุดา เดชบุญ  
อ.สิทธิโชค หายโสก 
อ.กฤติเดช มิ่งไม ้

  

5.ความพร้อมการเข้าสู่วัยสูงอาย ุของเกษตรกรใน
จังหวัดปทุมธาน ี 

30,000 อ.สิทธิโชค หายโสก  
อ.อรรถพล ปิดสายะ 
อ.รัตนาภรณ์ อุษา 

  

6.ผลสัมฤทธ์ิการปฏบิัติงานสหกจิศึกษาของ
นักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

10,000 อ.ดร.อภิชัย คณุีพงษ์  
อ.กฤติเดช มิ่งไม ้ 
อ.พิชสุดา เดชบุญ  
อ.ชฎาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ  
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน ์

  

7.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์ 

50,000 อ.เมธี สุทธศิลป ์ 
อ.ทัศพร ชูศักดิ์   
อ.เนตรนภา สาสังข ์

  

8.ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ของชุมชนที่มีการระบาดซ ้าซากกบัระบาดน้อยเขต
พื นที่เทศบาลต้าบลพระอินทราชา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

40,000 อ.ทัศพร ชูศักดิ์   
อ.เมธี สุทธศิลป ์ 
อ.เนตรนภา สาสังข ์ 

  

รวม 551,000    
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รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

1.การชักน้าการทนแล้งในกล้วยหอม (Musa 
sapientum) โดยการฉายรังสีแกมมา  

      50,000  อ.ดร.พิมพรรณ พิมลรตัน์ 
อ.ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา  
อ.พิษณุ แก้วตะพาน  
(ศูนย์จัดการศึกษาสระแกว้) 

  

2.การศึกษาการใช้ประโยชน์ลูกโคนมเพศผู้ของ
เกษตรกรผู้เลี ยงโคนมในสหกรณ์โคนมวังน ้าเย็น  
จ.สระแก้ว  

      50,000  อ.ปณัท สุขสร้อย  
อ.ฉัตรชัย เสนขวญัแก้ว  
อ.ปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์ 
(ศูนย์จัดการศึกษาสระแกว้)  

  

3.ผลของการเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันเชื อราต่อ
คุณภาพการป้องกันเชื อราและอายุการเก็บรักษา
เมลด็พันธ์ุข้าวที่เก็บรักษาในภาชนะที่แตกต่างกัน  

      50,000  อ.ดร.ธิดารัตน์ แก้วค้า  
(ศูนย์จัดการศึกษาสระแกว้) 
 

  

4.การศึกษาคุณภาพของอาหารหยาบที่ใช้เลี ยงโค
นมของเกษตรกรผู้เลี ยงโคนมในสหกรณโ์คนม 
วังน ้าเย็น จังหวัดสระแก้ว  

      50,000  อ.ปณัท สุขสร้อย 
(ศูนย์จัดการศึกษาสระแกว้) 

  

5.การศึกษาประสิทธิภาพการเลี ยงสุกรของ
เกษตรกรรายย่อยในเขตพื นท่ี อ้าเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว  

      50,000  อ.ฉัตรชัย เสนขวญัแก้ว 
(ศูนย์จัดการศึกษาสระแกว้)  

  

รวม 250,000    
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
1.การศึกษาและพัฒนาเครื่องช่วยเพาะกล้า  1,170,000 ผศ.สญัลักษณ์ ก่ิงทอง  วช  
2.การพัฒนาแนวทางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการ
บริหารจดัการการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการประเมินคาร์บอน 
ฟุตพริ นท์และหลักซิกส์ซิกม่า  

590,000 รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์  วช  

3.การพัฒนาผลติภณัฑ์หตัถกรรมจักสานประเภท
ตกแต่งภายในแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเขตภาคกลาง 

100,000 อ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง    

4.การศึกษาและพัฒนาลวดลายเครื่องปั้นดินเผา
มอญภาคกลางเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ ์

50,000 อ.ดร.กฤตยชญ ์ค้ามิ่ง   

5.ศึกษาและออกแบบอินโฟกราฟกิส์ 
(Infographics) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์  

50,000 อ.จุฑามาศ เถียรเวช   

6.การศึกษารูปแบบผลติภณัฑ์เครือ่งปั้นดินเผาจาก
จากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ จังหวัดสระบุร ี 

50,000 อ.ธนัง ชาญกิจชัญโญ   

7.การพัฒนาตัวควบคุมแบบฟัซซีลอจิกส้าหรับ
ควบคุมอุณหภูมิของตู้อบแห้งอเนกประสงค ์ 

50,000 อ.ธนพร พยอมใหม่    

รวม 1,960,000    

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
1.แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏต่อการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑป์ระกันคณุภาพ
ของอาเซียน  

1,516,000 
 

อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร, 
อ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตตยิะลาภะ 
อ.ดร.จารุณี มมุบ้านเซา่ 

 วช  

2.การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการโลจิกติกส์ และ
ห่วงโซ่อุปทานในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว  

1,460,000 
 

อ.ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ 
อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมติร 
อ.กานต์มณี ไวยครฑุ 
อ.เฉลิมพร โตสงวน 

 วช  

3.การใช้ประโยชน์และการสืบสานอัตลักษณ์ชุมชน 
: กรณีศึกษาหมู่บ้านท้ามีด  อรญัญิก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

1,232,000 
 

อ.สุเทพ  บุญซ้อน 
อ.วรรณี แกมเกต ุ

 วช  

รวม 4,208,000    
 
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะคณะครุศาสตร์ 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย 
ทุน

ภายใน 
ทุน

ภายนอก 
1.การเตรียมถ่านคาร์บอไนซจ์ากชานอ้อย ส้าหรับ
ใช้เป็นวัสดุดูดซับสีย้อม  

50,000 อ.ตะวัน ไชยวรรณ  
อ.ดร.ดวงดาว จันทร์เนย  

  

2.การพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษา
ครู:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั 

170,000 อ.เมษา นวลศร ี   

3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

90,000 อ.นิติกร อ่อนโยน   

4.ฤทธิ์ยับยั งเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสของยอดชะอม  50,000 อ.รัตวรรณ พูดเพราะ   
รวม 360,000    

รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง : สัญญารับทุนคณะวิทยาการจัดการ 
ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 

1.ความยากจนและพฤติกรรมทางการเงินของ
เกษตรกร  

1,232,000 
 

อ.วิกรานต์ เผือกมงคล  วช  

2.ศักยภาพชุมชนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรอย่างยั่งยืนในภาคกลาง  

1,020,000 
 

ผศ.ดร.ภญิญาพัชญ์  
นาคภิบาล 

 วช  

3.การพัฒนารูปแบบเขตเศรษฐกิจชายแดนและการ
ด้าเนินงานด้านเศรษฐกิจท่ีส่งผลตอ่ยุทธศาสตร์การ
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของตลาดการค้า
ชายแดนไทย-เมยีนมาร์  

969,000 
 

ผศ.เจษฎา  ความคุ้นเคย  วช  

4.ประสิทธิภาพความรับผิดชอบตอ่สังคมและการ
พัฒนาคู่มือแนวทางการจัดท้ารายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภฏั  

497,000 
 

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา  วช  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวนเงิน ผู้วิจัย ทุนภายใน ทุนภายนอก 
5.การศึกษาสภาพความพร้อมของเขตเศรษฐกจิ
พิเศษจังหวัดสระแก้วและธุรกิจท่ีมีความเหมาะสม
เร่งด่วน  

      50,000  อ.พรรณี พิมพ์โพธิ ์
(ศูนย์จัดการศึกษาสระแกว้) 

  

รวม 3,768,000    
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ตารางข้อมูลพื้นฐานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

ข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

ที ่ หน่วยงาน 
นักวิจัย อาจารย ์ ค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ ค่าน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์ 

ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ 

ลาศึกษาต่อ 
ไม่รวมลา
ศึกษาต่อ 

ลาศึกษาต่อ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   

 20 18 15 2      

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์    
 และเทคโนโลยี     

          

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 สุขภาพ     

          

2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     1 7 3 1 2     3 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร     
 1 5 1       

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     4 1 11 1     2 1 

5 คณะครุศาสตร์     2 1 3 3       

6 คณะวิทยาการจัดการ     11  6        

7 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     
   1       

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 และเทคโนโลยี     

          

-กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
          

8 สถาบันวิจัยและพัฒนา     1          
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ข้อมูลผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์จ าแนกเป็นรายคณะ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
0.20 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.นส.วนิดา พิงสระน้อย 

 
1. การพัฒนาแผนการสร้างเสริมสุขภาพของ
สายสนับสนุนวิชาการ :น าเสนองานประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 
ราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

  
0.20 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.อ.พีรวัฒน์  อาทิตย์ตั้ง 
 

 
1.ระบบการหาค่าการวางตัวอย่างง่ายโดยใช้
ไอเอ็มยูราคาถูกและไมโครคอนโทรลเลอร์ 
แบบ 32 บิต./การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้ งที่  8  ปี2559 (EENET 2016)   
25-27  พฤษภาคม 2559 

 

  
0.20 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. อ.ดวงมณี  ชักน า 
 
 

 
1.การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเอกสารโดย
ใช้ระบบ Visual Control ของผู้ให้บริการ
รับจัดท าบัญชี/งานประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติ ราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิจัย ครั้งท่ี 12  27-28 ตุลาคม  2559   
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธาน ี

 

 0.20 2. อ.ปริญ  วีระพงษ ์
 

2.การปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท ฏ ประเทศไทยจ ากัด/งานประชุม
วิชาการระดับชาติ SMART Conference  
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 16-17 มิถุนายน 2559 

 

 0.20 3.อ.ปริญ  วีระพงษ ์ 3.การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการพยากรณ์ที่
เหมาะสมเพื่อวางแผนการจัดซื้อส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ เซรั่ ม  กรณีศึกษาบริษัท JM 
Ocean Avenue./. ง านประ ชุมวิ ช าการ
ระดับชาติ SMART Conference  ครั้งที่ 6 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา 16-17 มิถุนายน 2559 

 

 0.20 4.อ.กิตินันธ์  มากปรางค ์
 
 

4.การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวเิคราะห์
เชิงล าดับชั้น คัดเลือกบุคลากร ในโซ่คุณคา่
งานบริการ บริษัท ณภัทร แคร์ เซน็เตอร์ 
จ ากัด./..งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMART Conference  ครั้งท่ี 6 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา 16-17 มิถุนายน 2559 

 

 0.20 5.อ.ถิรนันท์  ทิวาราตรีวิทย์ 
 

5.การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างาน
และการจัดเก็บเอกสารแผนกธุรการด้วย
แนวคิด ECRS /งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMART Conference  ครั้งท่ี 6 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา 16-17 มิถุนายน 2559 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 

 0.20 6.อ.ถิรนันท์  ทิวาราตรีวิทย์ 6.การลดความแออัดทางจราจรบริเวณพื้นท่ี
รับ-จ่ายสินค้าภายในคลังสินค้าด้วยระบบ
แถวคอย กรณีศึกษา บริษัท เอจี จ ากัด/งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราช
ภัฏสรุาฎร์ธานีวิจัย (SRU National and 
International Conference) ครั้งท่ี 12 
,27-28 ตุลาคม  2559  

 

 0.20 7.อ.จันทิมา  ศิร ิ 7.การเปิดรับสื่อแนวอิงประวตัิศาสตรไ์ทย 
ทัศนคติ และการน าไปใช้ประโยชน์ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร//งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ SMART 
Conference  ครั้งท่ี 6 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี
ราชา 16-17 มิถุนายน 2559 

 

 0.20 8.อ.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม 8.การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่ง
โดยใช้ระบบการขนส่งเที่ยวกลับ กรณีศึกษา
บริษัท  XYZ จ ากัด./ งานประชุมวิชาการ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ครั้งท่ี 16 ปี 2559  25-26 สิงหาคม 2559 

 

 0.20 9.อ.ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม 9.ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร จั ด ผั ง ว า ง สิ น ค้ า
เครื่องส าอางในสโตร์ ด้วย ABC Analysis 
กรณีศึกษา บริษัท ABC จ ากัด/ งานประชุม
วิชาการระดับชาติ SMART Conference  
ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตศรีราชา 16-17 มิถุนายน 2559 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 

 0.20 10.อ.พิชญ์ณี ตีรณากรณ์ 10.การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการวิเคราะห์
เชิงล าดับชั้นเพื่อศึกษาถึงปัจจัยทีลู่กค้า
เลือกใช้บริการตัวแทนออกของกรณีศึกษา : 
บริษัทเอบีซีจ ากัด./งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราชภฏัสรุาฎร์ธานี
วิจัย (SRU National and International 
Conference) ครั้งท่ี 12 ,27-28 ตุลาคม  
2559  

 

 0.20 11.อ.วัชรพล  วงศ์จันทร์ 11.การจัดกลุม่ลูกค้าเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารความสัมพันธ์ของลูกคา้
กรณีศึกษาบริษัทแอลวีออโต้เมชั่นจ ากัด./
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ราชภัฏสุราฎร์ธานีวิจัย (SRU National 
and International Conference) ครั้งท่ี 
12 ,27-28 ตุลาคม   

 

  
0.20 

คณะครุศาสตร์ 
1.อ.พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ 

 
1.แบบฝึกเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการโพลยา/งานวิจัย
ระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ 
ครั้งท่ี 8 21-22 มิถุนายน 2559. 

 

 0.20 2.อ.พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ 2.กรณีศึกษา : การพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูเ้รื่องทศนิยม โดยใช้กระบวนการ 
เรียน-เล่น-ฝึกฝน ส าหรับนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 /.//(International 
Conference Proceeding) ราชภัฏวิจัย 
ครั้งท่ี 4  22-24 พฤศจิกายน 2559. 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 

  
0.20 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.อ.รุ่งอรุณ  วณิชธนะชากร 
 
 

 
1.การแปรของเสียง (C)  ต้นพยางค์ ใน
ภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ของชุมชนบ้านหลวง 
อ า เภอจอมทอง จังหวัดเ ชียงใหม่ /งาน
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะดั บช า ติ  ค รั้ ง ที่  3 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ,16 กรกฎาคม 2559 

 

 0.20 2. อ.ปราณีรัตน์  ปานประณีต 
 

2..ลักษณะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของเพศ
หญิง ในวงสนทนาเพศหญิง/งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ,16 กรกฎาคม 2559 

 

 0.20 3.อ.ปวิช  เรียงศิริ 
 

3.กลวิธีการแปลกริยาวลีแสดงรูปกาลที่
สมบูรณ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน 
นวนิยายเรื่อง “โรบินสัน ครูโซ”/งานประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี ,16 กรกฎาคม 2559 

 

 0.20 4.อ.บุษบา  แฝงสาเคน 4. การวิเคราะห์ความหมายแฝงด้านนัย
ประหวัดของสัตว์ชนิดต่างๆสะท้อนความ
เ ช่ือของคนไทย . /งานประชุมวิ ชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
,16 กรกฎาคม 2559 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ 

 
0.40 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.อ.ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา 
 

 
1. Clean  Technology for a Sugar 
Cane Indrustry in Thailand./ ICENS-
Summer 2016 International 
Conference on Engineering and 
Natural,Kyoto Japan July 12-14 2016 
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 0.40 2. ผศ.ดร.สุธาสินี  นิลแสง 2. Chemical and Microbiological 
Properties in Indian Gooseberry 
(Phyllanthus Emblica Linn) 
Fermented Juice Producing by 
Household Process in Thailand 
/(ISFAS 2016) , IConference 
Proceeding , March 29-31 ,2016 
Kyoto, Japan   

 0.40 3. รศ.ดร.ศศมล  ผาสุข 3. Chemical Compound and 
Antioxidant Activity of 
Pseuderanthemum palatiferum 
(Need) Radlk Dry Leaves Crude 
Extract  งาน ISFAS 2016 March 29-31 
,2016 Kyoto, Japan   

 0.40 4.อ.วัชราภรณ์  วงศ์สกลุกาญจน ์ 4. Occupational Safety Behaviors of 
Farmers:A Case Study on Rice farms 
in Pratumtani  Province, Thailand  
/Conference Proceeding  March 29-
31,2016 Kyoto ,Japan 

 0.40 5.อ.จุฑารัตน์  โพธ์ิหลวง 
 

5. The Queuing Analysis for Driver,s 
License Service System in Pathum 
Thani Provincial Land  Transport 
office./The 4th International Syposium 
on Fundamental and applied science 
,March 29-31,2016 Kyoto Japan 

 0.40 6.อ.ฐิติมา  เกษาหอม 6. The Development of Computer 
Assisted Instruction in Proving 
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Conditional Statements of Bachelor 
Students./ The 4th International 
Syposium on Fundamental and 
applied science ,March 29-31,2016 
Kyoto Japan 

 0.40 7.อ.ณหทัย  โชติกลาง 
 

7. A study of borax contamination 
with foot safety test kits  on favourite  
foods  of  non-Thai labours : a case  
study at  Rong  Kluea Market 
(Navanakorn)./The Universal 
Academic Cluster International Spring 
Conference ,Osaka  Japan 11.13 
เมษายน  2559 

 0.40 8.อ.ใยแพร  ชาตรี 
 

8. The relation of nutritional  status 
and educational achievement  in first 
year public health students./ The 
Universal Academic Cluster 
International Spring Conference 
Osaka  Japan 11.13 เมษายน  2559 

 0.40 9. .อ.นันทิภา  แก้วลี 
 

9. Soil-transmitted helminths  
contamination in various fresh 
vegetables from the local market in 
Prathumthani  province, Thailand./ 
The Universal Academic Cluster 
International Spring Conference 
,Osaka  Japan 11.13 เมษายน  2559   
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 0.40 10.ผศ.ดร.นสิา  พักตร์วไิล 10. .Investigation of pyrethroide 
pesticide exposure in school children 
with behavioural concern in the 
highland area, Chiang  Mai 
Province./2016 World Conference on 
Innovation ,Engineering ,and 
Technology (IET2016) 24-26 มิถุนายน 

 0.40 11.อ.วิริยาภรณ์  กล่องสังข์เจริญ 
 

11. Physical characteristic and factors 
related to municipal solid waste 
management  behavior in 
community of Bang Ta Nai, 
Nonthaburi /งาน 2016 World 
Conference on 
Innovation,Engineering,and Tecnology 
(IET 2016) 24-26 มิถุนายน 2559 

 0.40 12.. ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน   Total Phenolic Content,Total 
Flavonoid and Antioxidant Activity of 
Indian Goosebrry Extacts. , 
InternationalConference on 
Engineering and Natural Science –
Summer Session 2016  /12-14 
กรกฎาคม  2559 
 

 0.40 13.อ.วัฒนา  อัจฉริยะโพธา 
 

13. The Application of Cutinase from 
Fusarium solani on Polyester Fiber 
Modification ./2016 The 4th Seoul 
International Conference on Applied 
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Scince and Engineering (Sicase  2016)  
July 5-7 2016 

 0.40 14.อ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 14. Difference in Aroma Component 
in Aroma Component among White 
and Wax Gourd Fruits./ 2016 The 4th 
Seoul International Conference on 
Applied Scince and Engineering 
(Sicase  2016)  July 5-7 2016 

 0.40 15.อ.ดร.พรรณวิภา  แพงศร ี
 

15. Production of Rice Vinegar from 
Alcoholic Fermented Rice /. 
,Conference Program Kurume City 
Plaza ,Fukuoka ,Japan August            
5-7, 2016 

 0.40 16.อ. ดร.ตีรณรรถ  ศรีสุนนท์   16. Using STELLA software for water 
quality modeling/(International 
Conference Proceeding) ราชภัฏวิจัย 
ครั้งท่ี 4  22-24 พฤศจิกายน 2559. 

 0.40 17.อ.นิธิพนธ์  น้อยเผ่า   17. Seasonal Variation of the Stable 
Isotope Fingerprints//(International 
Conference Proceeding) ราชภัฏวิจัย 
ครั้งท่ี 4  22-24 พฤศจิกายน 2559. 
 

 0.40 18.อ.เดชพล  จิตรวัฒน์กุลศริ ิ 18. The effect of infiltration adapted 
by decreasing  percentage of 
imperviousness area in Sukumvit  
area,Bangkok,Thailand. / 
(International Conference 
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Proceeding) ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 4  22-24 
พฤศจิกายน 2559. 

 0.40 19.อ.ดร.ขนิษฐา  ภมรพล 
 

19. Effect of air conditioner on size  
distribution of indoor fine  particulate  
in the office../ /(International 
Conference Proceeding) ราชภัฏวิจัย 
ครั้งท่ี 4  22-24 พฤศจิกายน 2559. 

 0.40 20. อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกลุกาญจน ์ 20. Factor affecting of respiratory 
disease in broom weaving workers: 
Apilot study,Conference on 
“Medicine and Health Sciences” 
โตเกียว ญี่ปุ่น 26-27 ธันวาคม 2559 

  
0.40 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.ผศ.ดร.กฤษฎางค์  ศุกระมูล 
 

 
1. Design of a Solar  Tunnel  Dryer  
combined heat  with a Palabolic 
Trough  for Paddy Drying./The  2016 
3rd International Conference on 
Advance Materials , Structures and 
Mechanical Engineering (ICAME 2016) 
in Incheon,Korea ,May 20-22. 2016  
 

 0.40 2.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 2. Tropical Almond Bottom Ash for 
Stoneware Pottery Glaze. ,งาน The 
InternationalConference on 
Engineering and Natural Science –
Summer  2016  /12-14 กรกฎาคม  
2559   



รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) ระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศกึษา 2559 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ชื่อ-สกุลอาจารย์ ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 0.40 3.ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี   3. Analysis of layout alternatives to 
increased productivity. ,Conference  
Program Kurume City Plaza, Fukuoka 
,Japan August 5-7,2016  

 0.40 4.อ.ธนพร  พยอมใหม่ 
 

4.Fuzzy Logic Design for Temperature 
control Applied with Oven.,Annual  
Conference on Engineering and 
Applied Science ( ACEAT 2016)  ,Nov  
22-24 2016 ,Kyoto Japan  

 0.40 5..รศ.ดร กรินทร์  กาญทนานนท ์
 

5.The Experimental  Design and 
Carbon Footprint Assessment of Non-
Glazed Floor Tiles., International 
Conference on Geotechnique, 
Construction Materials and 
Environment (Geomate) 2016  14-16 
พฤศจิกายน  2559  Bangkok  

  
0.40 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1.ผศ.ดร.กรรณิกา  อัมพุช 
 
 

 
1.Effect of Different Management on 
Regrowth Characteristics of Muaklek 
Napiergrass during Dry Period in 
Centrol Thailand ,งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ  2016 5 -7 สิงหาคม 2559 
Internation Forum Agriculture ,Biology 
,and Life Science Japan  
 

  
0.40 

คณะครุศาสตร์ 
1.อ.พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ 
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 1. The Ability of Fourth Grade 
Students in Solving Word Problems 
of NATURAL Numbers ,Conference 
Organizers International Business 
Academics Consortium (iBAC) 
Nagoya,Japan  ,July 03-05,2016 

  
0.40 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
1.อ.รัชพล อ่ าสุข 

 
 
1. Bank  of Thailand in Financial 
Institutions Regulation /39th  

International Business Research 
Conference ,15-16 December 2016 
,Tokyo,Japan 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  
0.40 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.อ.ธนพร   พยอมใหม่    

 
1.ชุดทดลองกระบวนการพัดลมและคาน 
อนุมัติ 1 มีนาคม 2559 

 
 0.40     2. ชุดการทดลองชุดควบคุมการทรงตัวใน

แนวดิ่งของอากาศยาน 4 ใบพัด  อนุมัติเมื่อ  
11  พฤศจิกายน 2559 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

 
0.60 

คณะครุศาสตร์ 
1.อ.นิติกร  อ่อนโยน 
  อ.ฐาปนา  จ้อยเจริญ   
  รศ.จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน ์

 
1. การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป 
พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ : 
กรณีศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลย ี: วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
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ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
เมษายน 2559) 

 

 0.60 2. ผศ.ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล  
   อ.วัสส์พร  จิโรจพันธุ์   
   อ.ณัฐวัตร  สุดจินดา 

2. สภาพปัญหาการสร้างกฎเกณฑก์ารให้
คะแนนเพื่อประเมินค่านยิมหลัก 12 
ประการในระดับประถมศึกษา : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
เมษายน 2559) 

 

 0.60 3. ผศ.พนิดา  ซาตยาภา 3.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
โดยใช้แผนที่ทางความคดิ : วารสารวิจัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

  
0.60 

คณะวิทยาการจัดการ 
1. อ.ชวาลา  ละวาทิน 

 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารความ
เสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
เมษายน 2559) 

 

 0.60 2. อ.อุบล ไม้พุ่ม  
   อ.พวงเพชร สุขประเสริฐ 
   อ.ดร.มนสิชา อนุกูล 

2. ความต้องการ ความคาดหวัง และการ
วัดผลส าเร็จของงานบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการต่อชุมชนท้องถิ่น : วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
เมษายน 2559) 
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 0.60 3. อ.ดร.วรีรตัน์   สัมพัทธ์พงศ์ 3. ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้า 
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย : วารสารวิจยัและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 4.อ.ดร.ธันยธร  ตณิภพ 4. การจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยวสิาหกิจ
ชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย : วารสารวิจัยและพฒันา  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 

 0.60 5. รศ.ดร.ฉันธะ  จันทะเสนา 
 

5.อิทธิพลของธรรมาภิบาลต่อพฤติกรรมการ
เป็ นสมา ชิกที่ ดี ขององค์ ก ารพนั กงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ /วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี  ปีที่  10 ฉบับที่  21 
มกราคม-เมษายน 2559 

 

 0.60 6.อ.ดร.ณัตตยา  เอี่ยมคง 
 

6. สภาพปัจจุบัน ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้ผลิตและจ าหน่ายสนิค้าโอ
ทอปที่มีต่อการขายสินค้าผ่านตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ,วารสารวิชาการคณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบรุี ปีที่ 11 ฉบับท่ี 1 เดือน
มิถุนายน  2559 

 
  

0.60 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
1.ผศ.ดร.สุวรรณิน   คณานุวัฒน ์

 
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
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บาละและต าบลกาบัง อ าเภอกาบัง จังหวัด
ยะลา : วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 
1 (มกราคม – เมษายน 2559) 

 

 0.60 2.อ.ดร.ไททัศน์  มาลา 2. การคงอยู่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในบริบท
ของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น : วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – 
เมษายน 2559) 

 

 0.60 3.อ.ปิยะ  กล้าประเสริฐ 3. การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธาน ี: วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 4.อ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 
   นายวรเดช จันทรศร 

4. บทบาทของสโมสรฟุตบอลบุรรีมัย์
ยูไนเตด็ในการพัฒนาจังหวัดบรุีรมัย์ : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 

 0.60 5.อ.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน 
   อ.ปิยะ สงวนสิน 
   อ.วรนุช สิปิยารักษ์ 
   อ.วรรณลดา กันต์โฉม 
   อ.นริศรา จริยะพันธุ ์

5. ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนยิมใหม่
ตามกรอบแนวคดิของเจอร์เก็นต์  
ฮาเบอรม์าส : วารสารวิจัยและพฒันา  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 
 0.60 6.อ.ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 6. การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพฒันาที่

ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  
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ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 

 0.60 7. อ.ดร.ดุสติธร   งามยิ่ง 7. เล่ะฮโ์หม่น : การร า พิธีกรรม จารีต  
ในจังหวัดปทุมธานี : วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 

 0.60 8. อ.ดร.ดุสติธร  งามยิ่ง   8. การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดปทุมธาน ี: วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 9. อ.ดร.ไททัศน์  มาลา 9.การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเปน็เลิศใน
ด้านการจดัเก็บรายได้ ,วารสารการเมืองการ
ปกครอง ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 กันยายน-
กุมภาพันธ์ 2559 

 

 0.60 10.อ.ดร.พัณณกร สอนไว     
    (สระแก้ว) 
 

10. การสื่อสารทางการเมืองในวารสารความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม วารสารความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 
34 มกราคม-เมษายน 2559  

 

 0.60 11. อ.รังสรรค์  สุค าภา  
     (สระแก้ว) 
 

6. ความมั่นคงมนุษย์กับอาเซยีน:การทูต
สาธารณะ วิถีอาเซียนกบัช่องว่างทางอัต
ลักษณ ์/วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง ปีท่ี
16 ฉบับท่ี 1  มกราคม-มิถุนายน  2559 
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0.60 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
1. อ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล 
   อ.ยศพร พลายโถ 
   อ.อัจจิมา มั่นทน 

 
1.การพัฒนาผลติภณัฑ์น้ าพริกแหง้จากเม็ด
บัว : วารสารวิจยัและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม – เมษายน 2559) 

 

 0.60 2. ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน  
   นส.อรกัญญา  รัชวัฒน ์

2. ผลการจดัการเรียนการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสังคม 
ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และความสามารถในการแก้ปญัหาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวทิยาลัย
รัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 3. ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน  
   นส.สุพัตรา ถนอมวงษ ์

3. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก
เสรมิทักษะ เรื่อง แรงและการเคลือ่นที่ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 4. อ.อมีนา ฉายสุวรรณ  
   อ.ชุมพล  จันทร์ฉลอง 

4. การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรือ่งพี่น้อง
ออมเงิน : วารสารวิจยัและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 
2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 
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 0.60 5. ผศ.ณฎัฐิรา  ศุขไพบลูย์  
   อ.ดาวรถา  วีระพันธ ์

5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 : วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 6. ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน 
   นส.สุพัตรา ถนอมวงษ ์

6. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึก
เสรมิทักษะ เรื่อง แรงและการเคลือ่นที่ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – 
ธันวาคม 2559) 

 

 0.60 7. ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ 
   อ.พะยอม รอดเล็ก 
   อ.มรกต กิจเจา 
   อ.สุวิชญา สิงห์ทอง  
   อ.เบญจางค์  อัจฉริยะโพธา        
   อ.จุฑารัตน์  พงษ์โนรี 
   อ.กนกวรรณ  ปุณณะตระกลู 
   ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง   
   อ.เบญจพรรณ  บุรวัฒน ์

7. ผลของสารให้ความหวานฟรุกโตสไซรัป 
และซูคราโลสที่มตี่อคุณลักษณะบางประการ 
ของแยมผลไมผ้สม : วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 8. ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน 8. การวิเคราะห์หาปรมิาณโลหะหนักใน
ลิปสติก ด้วยเทคนิคอินดักทีฟลี่ คบัเปิ้ล 
พลาสมา-ออฟติคอล อิมิสช่ัน สเปกโตรเมทรี 
(ไอซีพ–ีโออีเอส) : วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 
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 0.60 9.ผศ.ณพัฐอร  บัวฉุน 
  นส.นฤมล  ยุตาคม 
  นส.พจนารถ  สุวรรณรุจ ิ

9. สภาพการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อคณุภาพชีวิต  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป : วารสารวจิัยและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 10. อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง 
     อ.อมีนา ฉายสุวรรณ 

10. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เทพ 3 ฤดู กับ
การลดโลกร้อน : วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 

11 ฉบับท่ี 2  )พฤษภาคม – สิงหาคม 2559(  

 

 0.60 11. Dr.Phanwipa  Pangsri 11. ISOLATION AND SCREENING OF 
MANNANASE PRODUCING BACTERIA  
FROM  MANNAN WASTE : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 ) กันยายน – 
ธันวาคม 2559(  

 

 0.60 12. ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 
     อ.ปณิธาน กระสังข์ 
(โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

12. ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยเบาหวาน 
ชนิดที่ 2 ในชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี : วารสารวิจัย
และพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 ) กันยายน – 
ธันวาคม 2559(  

 

 0.60 13. ผศ.คชินทร์  โกกนุทาภรณ ์ 13.การใช้พีชคณิตในการพิสูจน์วงรีเก้าจุด : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
)กันยายน – ธันวาคม 2559(  
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 0.60 14. อ.วัชราภรณ์ วงศ์สกลุกาญจน ์
     อ.ศิริลักษณ์ ง้ิวใหญ่ 
     อ.ประภัสสร ผมงาม 
     อ.ศิริอักษร ดีลาภ 

14. พฤติกรรมการรับสมัผสัสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู  
กรณีศึกษา  :ในเขตหมู่บ้านกลุม่ชัยนาท 
ต าบลภูน้ าหยด อ าเภอวิเชียรบรุี  
จังหวัดเพชรบูรณ ์: วารสารวิจัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 
 0.60 15.อ.รัตถชล  อ่างมณี   15. การใช้ประโยชน์จากหินพัมมสิและ

ระบบฟิกเบท รีแอคเตอร์เพือก าจดั /วารสาร
ศรีวนาลัยวจิัย ปีท่ี 6 ฉบับพิเศษ 2/2559 

 

 0.60 16. อ.กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน   16.The Design of a Prototype of 
Collaborative Learning for Creative 
Thinking of junior Programmer./
วารสาร International Journal of 
Applied Computer Technology and 
Information Systems Vol 6,No 1:April- 
September 2016 

 

 0.60 17.อ.อัจจิมา  มั่นทน 17. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
เรื่อง การแต่งเครื่องแบบทหาร./วารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราขภัฏเลย ปีที่ 11 
ฉบับพิเศษ 2559 

 

 0.60 18. อ.วัชราภรณ ์ วงศ์สกุลกาญจน์ 18.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการกากของเสียจากอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน กรณีศึกษา ต าบลชีน้ าร้าย อ าเภอ
อินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่  9 ฉบับที่  31 
มกราคม 2559 
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 0.60 คณะเทคโนฯเกษตร 
1.ผศ.วรรณิภา  พาณิชกรกุล 

 
1. ผลของอุณหภมูิในการอบแห้งตอ่คุณภาพ
ของดอกโสนและการน าไปใช้ในผลิตภณัฑ์
ขนมปัง : วารสารวิจยัและพัฒนา วไลยอลง
กรณ์    ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทีี่ 11 ฉบับ
ที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2559)  

 

 0.60 2. อ.หรรษา เวียงวะลยั  
   ผศ.วรรณิภา พาณิชกรกุล   
   ผศ.วัฒนี บุญวิทยา   
   ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองค า 
   อ.ดร.สุภณิดา พัฒธร  
   อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม 

2. คุณลักษณะบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหารที่พึงประสงค ์
ของนายจ้าง : วารสารวิจัยและพฒันา วไลย 
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทีี่ 11 
ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 3. อ.ดร.สุภณดิา พัฒธร 
   นส.พิมพรรณ เทียนพูล 

3. ผลของแก่นตะวันต่อแบคทีเรียแลคติกใน
ซอร์เบทโปรไบโอติก : วารสารวิจยัและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2559) 

 

 0.60 4. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มค า 
    ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา 
    อ.ดร.อัณนภา สุขลิ้ม 
    ผศ.วัฒนี บุญวิทยา 
    ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองค า 
    อ.ดร.ราชาวดี ยอดเศรณ ี
    ผศ.ดร.กรรณิกา อัมพุช 

4. ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
และคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ 
ในสาขาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร : 
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 
 0.60 5. ผศ.วัฒนี   บุญวิทยา 

   ผศ.นันท์ปภัทร์  ทองค า 
   อ.ภาสุรี ฤทธิเลิศ 

5. ผลของการเสริมไข่น้ าต่อคณุภาพของ
ช็อกโกแลตชิฟมัฟฟิน : วารสารวิจยัและ
พัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
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ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – 
ธันวาคม 2559) 

 

  
0.60 

คณะเทคโนฯอุตสาหกรรม 
1.อ.ดร.กฤตยชญ์ ค ามิ่ง  
  อ.ดร.คนึงนิต ปทุมมาเกษร 

 
1. การพัฒนาเคลือบเซรามิกขีเ้ถ้ามัน
ส าปะหลัง จังหวัดก าแพงเพชร : วารสาร
วิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – 
ธันวาคม 2559) 

 

 0.60 2.อ.ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง 2.การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลติภัณฑ์
หัตถกรรมงานจักสานประเภทผลติภัณฑ์ของ
ที่ระลึกของตกแต่งและเครื่องเรือน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา : วารสารวจิัยและพัฒนา 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2559) 

 

 0.60 3. ผศ.ดร.ชาคริต  ศรีทอง   3.การพัฒนาผลติภณัฑ์ด้วยเทคนิคการแปลง
หน้าท่ีเชิงคุณภาพในอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร:์กรณศีึกษาการออกแบบเก้าอี้
ส านักงาน/วารสารวไลยอลงกรณป์ริทัศน์ ปี
ที่ 6 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

4 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ ท่ี ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.ผศ.ดร.นฤมล  ธนานันต์   

 
1.การใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rpoB 
และ trnhH และ psbA  เพื่อการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของมะม่วงใน
ประเทศไทย /วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 1 มกราคม-
มีนาคม 2559 
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 0.80  2.การประเมินความสัมพันธ์ทางพนัธุกรรม
และจ าแนกชนิดของกล้วยไมส้กุลแวนด้าหมู่
เข็มโดยใช้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Matk
และ rpoC1 วารสารThai Journal of 
Science and Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 
2  พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 

 

 0.80  3.การระบุชนิดของแบคทีเรียกรดแลกติกท่ี
แยกได้จากน้ าพริก ด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน165 rRNA, วารสารThai Journal 
of Science and Technology  ปีท่ี 5 
ฉบับท่ี 1  มกราคม- เมษายน 2559 

 

 0.80  4.การประเมินความสัมพันธ์ทางพนัธุกรรม
และจ าแนกชนิดของกล้วยไมส้กุลเอื้อง
เทียนดด้วยล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน Matk
และ rbcL ,วารสารThai Journal of 
Science and Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 
2  พฤษภาคม- สิงหาคม 2559 

 

 0.80  5.การประเมินความสัมพันธ์ทางพนัธุกรรม
และการระบุพันธ์ กล้วยไมส้กุลหวาย หมู่ไน
โกรเฮอร์ซูเธ และลูกผสมด้วยไอเอส
เอสอาร/์วารสารThai Journal of Science 
and Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

 

 0.80  6.การคัดกรองแบบทีเรียกรดแลคติกจาก
น้ าพริก ,วารสารThai Journal of Science 
and Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1  
มกราคม- เมษายน 2559  
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 0.80  7.การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยไม้สกลุหวายหมู่ไนโกรเฮอรซ์ูเธและลูก
ผลมด้วยแฮตอารเ์อพีดี วารสารThai 
Journal of Science and Technology  
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1  มกราคม- เมษายน 2559 

 

 0.80  8.การจ าแนกชนิดและการประเมนิ
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้
สกุลเอื้องเทียนด้วยเครื่องหมายแฮตอารเ์อพี
ดี /วารสารThai Journal of Science and 
Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1  มกราคม- 
เมษายน 2559 

 

 0.80  9.การตรวจสอบข้าวโพดและถั่งเหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรม ด้วยปฏิกริยาลูกโซ่พอริ
เมอเรส วารสารThai Journal of Science 
and Technology  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 
กันยายน – ธันวาคม 2559 

 

 0.80  10.ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของชนิด
กล้วยไม้ในสกุลเอื้องเทียนด้วยไอเอสอาร/์
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 24 
ฉบับท่ี 2 เมษายน- มิถุนายน 2559 

 

 0.80 2.อ.ณัฐสิมา   โทขันธ ์ 11.ประสิทธิภาพของแหนดงและหญ้าแฝก
ลุ่มในการบ าบัดน้ าเสียชุมชน/วารสารแก่น
เกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 44 ฉบับพิเศษ 
1/2559 

 
 0.80 3.อ.ดาวรถา  วีระพันธ์   12.พัฒนาชุดการเรียน เรื่องการโจมตีบน

ระบบเครือข่าย โดยใช้รูปแบบการสอนกลุ่ม
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สืบสวน สอบสวน/วารสารบัณฑิตศึกษา ปีท่ี 
10 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2559 

 

 0.80 4.ผศ.อารีย์  สงวนซื่อ 13.กระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บริหารกายร าไม้พลองป้าบุญมีของชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสวนพริกไทย 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ,วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 
พฤศจิกายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 

 

 0.80 5.อ.วัชราภรณ์  วงศ์สกุลกาญจน์   14.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความ
เมื่อยล้าของพนักงานร้านเสริมสวย ในเขต
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี ,วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 
25 ฉบับท่ี 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 

 

 0.80 6.อ.สิทธิโชติ  หายโสก  
(โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์) 

15.มุมมองต่อหน้าที่และความพร้อมในการ
ด าเนินงานด้านสุขภาพของบุคลากรเทศบาล
ต าบลจังหวัดพะเยา/วารสารราชพฤษ์ ปีท่ี14 
ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 
 

 

  
0.80 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.อ.อรวิกา  ศรีทอง  
 

 
1.การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดขิง
ผลิตภณัฑ์ข้าวเสริมสุขภาพก่ึงส าเรจ็รูป : 
กรณีศึกษากลุ่มแม่บา้นเกษตรกรคลองหลวง 
(คลองสอง) วารสารบณัฑติศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 มกราคม-
เมษายน 2559 
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0.80 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
1.อ.ดร.รัฐชาต ิ ทัศนัย 

 
1. การปรับตัวตามบริบททางการเมืองของ
ผู้น าท้องถิ่นอีสาน วารสารสันติศึกษา
ปริทัรรศน์ มจร ฉบับ 1 ปีที่ 4 (มกราคม-
ธันวาคม 2559) 

 

  
0.80 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
1.อ.จานนท์   ศรีเกต ุ   
 

 
1. การปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
ในแหล่งน้ าดิบผลิตประปาและน้ าประปา 
หมู่บ้านต าบลดงบัง อ าเภอประจันตคาม 
จั งหวั ดปราจี นบุ รี  /วารสารวิ ช าการ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อี ส เ ทิ ร์ น เ อ เ ชี ย  ฉ บั บ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 10 ฉบับที่ 
2  พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 

 

 0.80 คณะครุศาสตร์ 
1. อ.ฐาปนา  จ้อยเจริญ 
 

 
1.การวิเคราะห์สมรรถนะครูไทยตามกรอบ
สมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาเขตพื้นท่ีภาค
กลาง /วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีที่  10 ฉบับที่  1 
มกราคม-เมษายน 2559 หน้า 142-154 

 

 0.80 2.ผศ.ดร.กันต์ฤทัย   คลังพหล   2. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึก
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ ค รู  / ว า ร ส า ร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 10 ฉบับ
ที่ 2  พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 หน้า 178-
188 
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 0.80 3.อ.ธัญวรัตน ์  ปิ่นทอง   
 

3. การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์./วารสารบัณฑติศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์  ปี ที่  1 0  ฉ บั บ ที่  2  
พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 หน้า 189-200 
 

 

  
0.80 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
1.อ.ปณัท   สุขสร้อย (สระแก้ว)  
 

 
1.ศักยภาพการใช้ชานอ้อยเป็นอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง./วารสารเกษตรพระจอมเกล้า ปทีี่ 
34 ฉบับท่ี 2 หน้า 133-140 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
 

1.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.อ.ดร.วีระวัฒน์   อุ่นเสน่หา  
 

1.Defining the Eco-Eficiency of Rubber 
Glove Products Manufactured  from  
Concentrated  Latex  in  Thailand /
ว า ร ส า ร Enviromental Progress & 
Sustainable Energy Volume 35,lssue 3 
May 2016 หน้า 802-808 

 1.00 2.อ.ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ 2. Some Existence and Convergence 
Theorems for Solving a System of 
Hierarchical Optimization Problems /
ว า ร ส า ร  Computation mathematics  
and  Modeling Vol.27, No2,April,2016 
Springer Science Business Media New 
York 
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 1.00 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.ผศ.ดร.กฤษฎางค ์  ศภุกระมูล    
 

 
1.Rice Grain Physical and Chemical 
analysis from Paddy Drying by Using 
a Solar Tunnel Dryer at Prathum 
Tani,Thailand ,วารสาร Matec Web of 
Conferences 68  09001 (2016)  Doi : 
10.1051/matecconf/20166809001 
ส านักพิมพ์ EDF Sciences-France 

 1.00 2.ผศ.ดร.กฤษฎางค์   ศภุกระมูล 2. Design of a Solar Tunnel Dryer 
Combined Heat with a Paraboric 
Trough for Paddy Drying., วารสารช่ือ 
Applied Mechanics and Materials 
Vol.851 ,pp 239-243 . 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

1.00   

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00   
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.00   

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20   

7 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   

8 
- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
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9 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.อ.ออมสิรี  ปานด่ ารงค์   

 
1.Symbol of life I Thai Artists 2016 
cotemporary Artists Award The 
Department of cultural 
promotion,Ministry of culture 

 

 

0.80  2. Symbol of life II/Thai Artists 2016 
cotemporary Artists Award The 
Department of cultural 
promotion,Ministry of culture 

10 

- งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ  
1.00 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.อ.วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา   

 
1.บทวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติฮอร์น เพื่อใช้ในการ
แข่งขันรายการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน 
นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 35 
และนานาชาติ /Thailand International 
Royal’s Trophy Band Competition 5-
10  มกราคม 2559 

 

 

 
1.00 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 

 
1. Twilight 2016- 1  The 19th 
International Chwan Expo jn Miaoli, 
TAIWAN 2016 

 
 

1.00  2. Twilight 2016- 2 The 19th 
International Chwan Expo jn Miaoli, 
TAIWAN 2016 

 
 

1.00  3. Twilight 2016- 3 /The 19th 
International Chwan Expo jn Miaoli, 
TAIWAN 2016 
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11 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    
12 จ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด รวมท้ังที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ    

 


