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(ร่าง)

รายงานประจาปี 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างในกฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 เดิม คือ สานักวิจัยและบริการ
วิชาการเป็นส่วนราชการ ของสถาบันราชภัฏทุกแห่งทั่วประเทศ ตามพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ผู้บริหารสานักวิจัยท่านแรกที่ได้รับเลือกตั้งจากคณาจารย์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ยุทธนา พูนทอง และได้ขอลาออกจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2539 ด้วยเหตุผล
ด้ า นสุ ข ภาพ สถาบั น ได้ จั ด ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ใหม่ แต่ ไ ม่ มี ผู้ ใ ดสมั ค ร
คณะกรรมการบริหารของสถาบัน จึงได้ประชุมสรรหา และแต่งตั้ง
นายมงคล ชาวเรือ รักษาการผู้อานวยการสานักวิจัยตั้งแต่ วันที่ 23 พฤศจิกายน
2539 เป็นต้นมา ตามคาสั่งที่ 040/2540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2540 และได้การแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการจนถึง วัน ที่ 25 พฤศจิก ายน 2543 จึง ครบวาระ หลัง จากนั้น
สถาบันได้แต่งตั้งให้
นายศานติ เล็กมณี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ(2543 –
2546) ซึ่งต่อมาได้ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง
ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักวิจัยและบริการวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2546
หลั งจากการประกาศใช้พระราชบั ญญัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547
เมื่อวันที่ 14
มิถุนายน พ.ศ. 2547 ยกฐานะสถาบันราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
วิชา ทรวงแสวง รักษาการ ในตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กาหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มีคาสั่งที่ 7/2548 แต่งตั้ง ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา ทรวงแสวง เป็นผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ 25 เมษายน 2548 – 24 เมษายน 2552 และได้มีกาสรรหา สาหรับ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ตาแหน่งช่วง 25 เมษายน 2552 – 24 เมษายน 2556 ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี วันที่ 1 มกราคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา
เวชมี ลาออกจากตาแหน่งก่อนครบวาระ
มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรี อยุ ธ ยาจึงมีคาสั่ งที่ 1/2556 จึง แต่งตั้ง ดร.ชิดชัย
สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา
วันที่ 25 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคาสั่งที่ 32/2556
แต่งตั้ง ผศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ เป็นผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ตั้ง/อาณาเขต
ตั้งอยู่ทชี่ ั้น 2 ห้อง 3011 – 3012 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธานและวัตถุประสงค์
ปรัชญา
สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล
ปณิธาน
มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนงานวิจัยและบริการวิชาการ
อัตลักษณ์
สร้างองค์ความรู้สู่สังคม
เอกลักษณ์
งานวิจัยควบคู่การบริการวิชาการสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยื่น
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการ
วิชาการอย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สู่สากล
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พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นและสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือในการทางานวิจัยรูปแบบของเครือข่ายวิจัยใน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ
3. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ง านวิ จั ย ทั้ ง ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ การน า
ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น งานบริ ก ารวิช าการ งานถ่ ายทอดเทคโนโลยี การนาปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ
6. พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ระบบประกั น คุ ณ ภาพงานวิ จั ย ประสานหรื อ
ดาเนินการวิจัยสถาบัน เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
นโยบาย
1. สร้างและพัฒนานักวิจัย
2. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
3. เสนอปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ภาระงานเพื่อ สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์สนใจทางานวิจัย
ผลิตนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทางานวิจัยร่วมกับภาครัฐและเอกชน
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา
6. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติเพื่อบริหารจัดการด้านการวิจัย
และการบริการวิชาการ
7. จั ดหาทรั พยากรเพื่อสนั บ สนุ น การปฏิบัติงานด้านการส่ งเสริม งานวิจัย และการ
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา เพื่อการพัฒนาสังคม
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
4. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจ
ในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
[3]

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการรักษาและใช้ประโยชน์จากมรดก
โลกทางวัฒนธรรม เพื่อการเพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดาริ
8. ยุ ทธศาสตร์ การวิจั ยตามศาสตร์/ สาขาวิช าบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
9. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม
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การบริหาร
การแบ่งส่วนราชการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา แบ่งส่วนราชการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่ ง ส่ ว นราชการในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธ ยา พ.ศ. 2549 เป็ น 1 ส านัก งาน
คือ สานักงานผู้อานวยการ
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ทาเนียบผู้บริหาร

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
สานักวิจัยและบริการวิชาการ
ผศ.ยุทธนา
พูนทอง
นายมงคล
ชาวเรือ
นายศานติ
เล็กมณี
ผศ.ดร.วิชา
ทรวงแสวง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
รศ.ดร.วิชา
ทรวงแสวง
ผศ.จินตนา
เวชมี
รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร์
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ระยะเวลา
พ.ศ. 2538 - 2539
พ.ศ. 2539 - 2543
พ.ศ. 2543 – 2546
พ.ศ. 2546 - 2548
พ.ศ. 2548 - 2552
พ.ศ. 2552 - 2555
พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการประจาสถาบันวิจยั และพัฒนา

ดร.เกษม บารุงเวช
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองประธานกรรมการ

นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์

นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา

ดร.ดิเรก ฉิมชนะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
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ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ

ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
กรรมการ

ผศ.ศานิต สวัสดิกาญจน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ

ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
รองผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

นายจาลอง ศรีสง่า
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ

กรรมการ

นายวรวุฒิ ธาราวุฒิ
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ

นางสาวชุติมา นิ่มนวล
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ

ดร.ศานติ เล็กมณี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ

ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
รองผู้อานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
กรรมการ

ดร.ประดินันท์ เอีย่ มสะอาด
ตัวแทนจากคณาจารย์ประจา
กรรมการ

ดร.เกษรา ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เลขานุการ
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
ผู้อานวยการ

ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
รองผู้อานวยการ

ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
รองผู้อานวยการ

ดร.เกษรา ศรีวิเชียร
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
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ดร.กมลวรรณ วรรณธณัง
รองผู้อานวยการ

งานบริหารทั่วไป

นางสาวพิมพ์ภา พลรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิจัย

นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์
เจ้าหน้าที่วิจัย

นางสาวอัจฉรา วงษ์หา
เจ้าหน้าที่วิจัย

นายอวิรุทธิ์ เจียมฮวดหลี
เจ้าหน้าที่วิจัย

งานบริการวิชาการ

นางสาวศรินยา โพธิ์นอก
นักวิชาการศึกษา

นางสาววิภาดา มะลิวัลย์
นักวิชาการศึกษา
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นางสาวสุธีรา มูลดี
นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์
2

ดร.สุจิตกัลยา
มฤครัฐอินแปลง

3

ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

4

ดร.กมลวรรณ วรรณธณัง

5

ดร.เกษรา ศรีวิเชียร

6

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ตาแหน่ง

Ph.D. in the field of Media ผู้อานวยการ
and Network Technologies
, Hokkaido University
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (จุล
รองผู้อานวยการ
ชีววิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม.อุตสาหกรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รป.ด. สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
ปร.ด. สาขาวัฒนธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองผู้อานวยการ

นางสาวพิมพ์ประภา
พลรักษ์

บธ.บ. สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป

7

นางสาววิไลวรรณ สังฤทธิ์

8

นางสาวสุนีย์ ชวนประสงค์

บธ.บ. สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศศ.บ. สาขาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิจัย

9

นางสาวอัจฉรา วงษ์หา

คอ.ม. สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้
และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เจ้าหน้าที่วิจัย
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รองผู้อานวยการ

หัวหน้าสานักงาน
ผู้อานวยการ

ลาดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
10 นายอวิรุทธิ์ เจียมฮวดหลี
11

นางสาวศรินยา โพธิ์นอก

12

นางสาววิภาดา มะลิวลั ย์

13

นางสาวสุธีรา มูลดี

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ศศ.บ. สาขาการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
บธ.บ. สาขาระบบสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
ศศ.บ. สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์
ศศ.บ. สาขาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่วิจัย
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน
- โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
- โครงการตามพระราชดาริ
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
- โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย
- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการรู้จักอาเซียน
- โครงการยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้
รวม
งบบารุงการศึกษา
- งานการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
- โครงการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ สานักงาน
- โครงการตาราวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี ของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
- โครงการจัดทาวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน

576,900
463,000
734,000
321,500
629,600
275,000
3,501,000

6,501,000
231,310
68,690
308,200
500,000
134,100
1,242,300

7,743,300
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
- โครงการยกระดับคุณภาพการวิจยั เพื่อสร้างสรรค์

จานวน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

3,501,000

3,501,000

100

3,501,000

3,501,000

100

231,310
68,690

224,232
68,690

96.94
100

308,200

305,410

99.09

500,000
134,100

442,515.90
133,500

88.50
99.55

นวัตกรรมและองค์ความรู้

รวม
งบบารุงการศึกษา
- งานการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
- โครงการจัดซื้อ/จ้าง ครุภณั ฑ์ สานักงาน
- โครงการตาราวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 111
-

ปี ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่
โครงการจัดทาวารสารวิชาการของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รวม

1,242,300 1,174,348 94.53
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ผลการดาเนินงานงานบริหารทั่วไป
ปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนิน
งานในงานบริหารทั่วไป ดังนี้
ประเภทงบประมาณ
งบบารุงการศึกษา
- งานการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
- โครงการจัดซื้อ/จ้าง ครุภณั ฑ์ สานักงาน
รวม

จานวน
231,310
68,690

300,000

สาหรับการดาเนินงานภายในงานบริหารทั่วไป ประจาปีงบประมาณ 2557 นั้น กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป มีการดาเนินงานด้านการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นกระบวน
การมีส่วนร่วม ได้แก่ ประชุมบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประจา
สถาบัน เพื่อการรายงานผลการดาเนินงานและการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหาร การจัดทา
แผนปฏิบัติราชการ และการจัดทาแผนกลยุทธ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทาแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อม ก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และนโยบาย
ของผู้บริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ
พิจารณา ให้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก เช่น อบรมโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดาริ โครงการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์แรงเสริม-แรงต้าน เป็นต้น
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บัญชีรายการ ครุภัณฑ์
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556
ลาดับ วัน เดือน ปี
หมายเลขประจา
ที่
ครุภณ
ั ฑ์
1
1 ก.ย.42 รภ.อย.01.19.47/42

รายการ ขนาด ลักษณะ

จานวน

หมายเหตุ

เครื่องถ่ายเอกสาร

1

อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย

2
3
4

4 มิ.ย.44
4 มิ.ย.44
4 มิ.ย.41

รภ.อย.01.21.528/44
รภ.อย.01.21.529/44
รภ.อย.01.69.168/44

เครื่องปรับอากาศยีห่ ้อยอร์ค
เครื่องปรับอากาศยีห่ ้อยอร์ค
เครื่องปริ้นเตอร์ HP 720C

1
1
1

5

8 ธ.ค.48

มร.อย.01.089.53/48

เครื่องแสกนเนอร์

1

6
7
8
9
10

13 พ.ย.50
27 ต.ค.43
8 พ.ค.44
8 ธ.ค.48
8 ธ.ค.49

มร.อย.01.19.92/50
รภ.อย.01.21.399/43
รภ.อย.01.28.04/44
รภ.อย.01.64.1791/48
รภ.อย.1.69.434/49

เครื่องถ่ายเอกสาร RicHo
เครื่องปรับอากาศ
พรม
เครื่องคอมพิวเตอร์ HP
เครื่องปริ้นเตอร์

1
1
1
1
1

11
12

12 ธ.ค.48
-

มร.อย.01.69.493/50
รภ.อย.01.69.128/40

เครื่องปริ้นเตอร์ P2015DN
เครื่อง copy print

1
1

13

8 ธ.ค.48

มร.อย.01.69.434/48

เครื่องปริ๊นเตอร์ hp 3940

1

14

1 ก.ค.43

06.011.65

1

15

8 ธ.ค.48

06.11.117

กล้อง MAVICA SONE-81600
DC-72V WVC-FD90
กล้องถ่ายภาพระบบดิจติ อล

1-20-021-001167-56
1-20-021-001168-56

เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ

1
1

16
17
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1

อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย
อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย

อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย
อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย
อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย
อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย
อยู่ระหว่างการตัด
จาหน่าย

บัญชีรายการ วัสดุคงทน
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2556
ลาดับ วัน เดือน ปี
หมายเลขประจา
ที่
วัสดุ
1 31 มค.52 ว.สนง.001/52
2

ว.สนง.002/52

3

ว.สนง.003/52

4

23 เมย.52

ว.คต.001/52

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

12 ก.พ.53
12 ก.พ.53
5 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
5 ส.ค. 54
8 ม.ค. 56
8 ม.ค. 56
8 ม.ค. 56
8 ม.ค. 56
25 ก.ย. 56
25 ก.ย. 56
-

ว.สนง.004/53
ว.สนง.005/53
ว.สนง.006/54
ว.สนง.007/54
ว.สนง.008/54
ว.สนง.009/54
ว.สนง.0010-0011/55
ว.สนง.0012/56
ว.สนง.0013/56
ว.สนง.0014/56
ว.สนง.0015/56
ว.สนง.0016/56
ว.สนง.0017/56
รภ.อย.01.71.538/43
รภ.อย.01.71.540/43
รภ.อย.01.71.369/41
รภ.อย.01.71.541/43
รภ.อย.01.06.195/39
รภ.อย.01.02.2664/43
อย.01.06.142
รภ.อย.01.02.2644/43
รภ.อย.01.02.2645/43

-

รายการ ขนาด ลักษณะ

จานวน

บอร์ดจัดแสดง ขนาด 94*42*185
พื้นสีขาว
บอร์ดจัดแสดง ขนาด 94*42*185
พื้นสีขาว
บอร์ดจัดแสดง ขนาด 94*42*185
พื้นสีขาว
จอแอลซีดี ACERx 193HQ A
ขนาด18.5 นิ้ว
โต๊ะสานักงาน
โต๊ะสานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
ชั้นวางเอกสาร
โต๊ะสานักงาน
โต๊ะสานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
โต๊ะสานักงาน
เก้าอี้สานักงาน
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะคอมพิวเตอร์
โต๊ะคอมพิวเตอร์
ตู้ลิ้นชักเหล็ก 4 ชั้น
โต๊ะทางานผู้บริหาร
ตู้ลิ้นชักเหล็ก
โต๊ะสานักงาน
โต๊ะสานักงาน

1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

ลาดับ วัน เดือน ปี
หมายเลขประจา
ที่
วัสดุ
27 รภ.อย.01.02.2646/43
28
รภ.อย.01.02.2646/43
29 27 พ.ย. 56 ว.สนง.0018/56
30

8 ม.ค. 57

ว.สนง.0019/57

31

30 ม.ค. 57

ว.สนง.0020/57

32

4 มี.ค. 57

ว.สนง.0021/57

33
34
35
36
37

5 มี.ค. 57
25 มี.ค.57
25 มี.ค.57
25 มี.ค.57
1 ก.ค. 57

ว.สนง.0022/57
ว.สนง.0023/57
ว.สนง.0024/57
ว.สนง.0025/57
ว.สนง.0026/57

38
39
40

20 ส.ค. 57
20 ส.ค. 57
8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0027/57
ว.สนง.0028/57
ว.สนง.0029/57

41

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0030/57

42

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0031/57

43

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0032/57

44

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0033/57

45

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0034/57

46

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0035/57

รายการ ขนาด ลักษณะ

จานวน

โต๊ะสานักงาน
โต๊ะสานักงาน
เครื่องปริ้นเตอร์ ink jet Epson
L210
Epson with tank
เครื่องบันทึกเสียง Sony record
ux series 4 GB direct usb
ชุดตู้ลาโพงไร้สาย PWS 210
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
เครื่องปริ้นเตอร์ ink jet Epson
L210
Epson with tank
เก้าอี้ผ้าตาข่าย
ตู้บานเลื่อนกระจก 90x40x75
ตู้บานเลื่อนกระจก 90x40x76
ตู้บานเลื่อนทึบ 120 x45x75
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดา
Brother hl2250 dn
ชั้นวางหนังสือพับได้ A4
ชั้นวางหนังสือพับได้ A4
ตู้บานเลื่อนกระจก SGD-18
914*457*1825 mm
ตู้บานเลื่อนกระจก SGD-18
914*457*1825 mm
ตู้บานเลื่อนกระจกสูง SOD-18
(914*457*1829 mm)
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต SOD-4
(1185*07*880 mm)
ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต SOD-4
(1185*07*880 mm)
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต SGD-4
(1185*407*880 mm)
ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต SGD-4
(1185*407*880 mm)

1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หมายเหตุ

ลาดับ วัน เดือน ปี
หมายเลขประจา
ที่
วัสดุ
47 8 ธ.ค. 57 ว.สนง.0036/57
48

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0037/57

49

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0038/57

50

8 ธ.ค. 57

ว.สนง.0039/57

รายการ ขนาด ลักษณะ

จานวน

เก้าอี้ Boing-02 (62*62*118130 cm.)
เก้าอี้ Boing-02 (62*62*118130 cm.)
เก้าอี้ Boing-02 (62*62*118130 cm.)
เก้าอี้ Boing-02 (62*62*118130 cm.)

หมายเหตุ

1
1
1
1

ผลการดาเนินงานงานวิจัย
ปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดาเนินการวิจัย ดังนี้
แหล่งทุน

จานวน

งบประมาณแผ่นดิน (วช.)
- โครงการยกระดับคุณภาพการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์
ความรู้
งบ บกศ.
- โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจยั รุ่นใหม่
กองทุนวิจัย
ทุนวิจัย สกอ.
รวม
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3,501,000

500,000
580,000
1,860,000
6,441,000

งานวิจัยจาแนกตามแหล่งทุน
แหล่งทุน/ผู้วิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
ผศ.บุญไท เจริญผล
อ.คงศักดิ์ ปัตตาฤทธิ์
อ.ชัยยศ เดชสุระ
ดร.สุจิตกัลยา
มฤครัฐอินแปลง
อ.พัชรี สินธุนาวา
อ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบ
อ.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม
ดร.เอนก รักเงิน
อ.วัชรินทร์ เสมามอญ
ดร.ศศิปภา ทิพย์ประภา
ผศ.ปราณี ตันประยูร

อ.จินดาวรรณ ธรรมปรีชา

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาโปรแกรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเพื่อพัฒนา
นิสัยรักการอ่านของเด็กปฐมวัย
ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง : ตัวไว
แสงจากสีย้อมธรรมชาติ
การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้
ผ่านระบบ eDLTV ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สระบุรีและลพบุรี
ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ที่มผี ลต่อการ
เสื่อมสภาพของโบราณสถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกรเรื่อง การ
เปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพของข้าวที่ได้จากปุ๋ยแหน
แดงและปุ๋ยเคมี
การจัดทาบัญชีและงบการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จิตรกรรมฝาผนังสกุลช่างอยุธยา
กระบวนการธารงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของคนมุสลิมใน
พื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
นันทนาการสาหรับผูส้ ูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอ่างทอง
การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวิติศาสตร์
ภายในบริเวณเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว และรูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็น
ธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี: ตลาดโบราณลาด
ชะโด
อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ผลของอัตราไหลแก๊สออกซิเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบาง
เซอร์โคเนียมออกซิไนไตรต์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคตีฟ ดีซี
แมกนีตรอน สปัตเตอริง
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225,716
263,916
263,916
263,916
176,912
219,666
188,916
163,916
213,916
113,916
264,416

291,416

แหล่งทุน/ผู้วิจัย
อ.อภิชิต กระจ่างเย่า
ดร.แสงจิตต์ ไต่แสง
อ.นันทวรรณ ฉวีวรรณ์
อ.สิอร หาสาสน์ศรี

งบ บกศ.
นายกรุง ลือวัฒนา
ดร.ประดินันท์ เอี่ยม
สะอาด
ดร.พิทยา ใจคา
ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต
นายณัฐวุฒิ จั่นทอง
ดร.ปรัชวนี พิบารุง
อ.อัมมันดา ไชยกาญจน์
อ.อัจฉราพรรณ กันสุยะ
น.ส.จิราภรณ์ มีสง่า
น.ส.จันจิรา หาวิชา
นายเชาวน์ฤทธิ์

ชื่องานวิจัย
การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงด้วยเถ้าชานอ้อยจากโรงงาน
น้าตาล
การศึกษาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นในการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมเส้นใยจากดอกโสน
การศึกษาปัญหาและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
ของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาการสร้างเครื่องต้นแบบเตาเผาชีวมวลขนาดเล็ก
แบบ 3 ขั้นตอน
ความหลายหลายทางชีวภาพของสาหร่ายน้าจืดทีผ่ ลิตกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวสูงสายยาว (PUFA) ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผลของกระบวนการแปรรูปต่อคุณค่าทางโภชนาการของ
น้าผึ้งและเครื่องดื่มใบย่านางผสมน้าผึ้ง
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเครียดจากการ
ประกอบอาชีพของพนักงานมหาวิทยาลัย
การยอมรับการผลิตข้าวตามหลักเกษตรที่ดีและเหมาะสม
(GAP) ของเกษตรกรในอาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ดิน และแผนที่ความอุดมสมบูรณ์
ดินนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมการดืม่ เครื่องดืม่ แอลกฮอล์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
การวิเคราะห์สภาพและความคาดหวังของผู้บริหารและครูที่
มีต่อการมีจิตสานึกสาธารณะของนักศึกษาวิชาชีพครู
(หลักสูตร 5 ปี) ในยุคศตวรรษที่ 21
การศึกษาสภาพและปัญหาการวัดและประเมินผลทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของครู สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
พฤติกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยา
ศึกษาในเว็บไซต์ Facebook
พฤติกรรมการบริโภคอาหารฮาลาลของชาวมุสลิมในอาเภอ
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291,416
260,916
188,915
109,215

25,000
40,000
40,000
30,000
25,000
40,000
25,000
25,000
25,000
25,000
30,000

แหล่งทุน/ผู้วิจัย
เรืองปราชญ์
อ.กาญจนา สุขาบูรณ์
น.ส.ชนิกานต์ ผลเจริญ

ชื่องานวิจัย
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาสภาพปัญหาที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมในชุมชนจาก
พฤติกรรมการรวมกลุ่มของเยาวชนในพื้นที่อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา
การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อการ
เข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(อาเซียน)

25,000
25,000

กองทุนวิจัย
ผศ.จินดา นัยผ่องศรี

ผลสัมฤทธิ์การทาโครงการปฏิบัตกิ าร วิชาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวด้วยการสอนแบบ PDCA ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อพัฒนาชุมชน
การผลิตสัปปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศ
ระบบจัดการความรู้สาหรับโครงงานคอมพิวเตอร์ด้าน
มัลติมีเดียโดยใช้แบบจาลองเอสอีซีไอ
 หมายเหตุ ขอยกเลิกโครงการ
คุณลักษณะเฉพาะของการทาแห้งแบบโฟม-แมทของน้า
มะขามป้อม
การผลิตถ่านอัดแท่งจากต้นโสนและแกลบข้าว
การตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ด้วยชาน
อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง
การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหาร
มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาการใช้ประโยชน์จากภูมปิ ัญญาท้องถิ่นของอาเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติใน
ท้องถิ่น อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การเปรียบเทียบผลกระทบของโครงการประกันราคาข้าว
และรับจานาข้าวต่อมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกรใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20,000

น.ส.ศศิธร ปานทอง

การศึกษาการจัดการความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ
ตาบลมหาราช อาเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 หมายเหตุ ขอยกเลิกโครงการ

20,000

น.ส.ชุติมา นิ่มนวล

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการ

20,000

ผศ.พวงชมพู หงษ์ชัย
น.ส.กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง
น.ส.สุภาวิณี แสนทวีสุข
น.ส.ศิรประภา ดีประดิษฐ์
นางชุติมา แก้วกระจาย
น.ส.ชะกาแก้ว สุดสีชัง
นายประพันธ์ แสงทองดี
น.ส.ภัทราพร จันตะนี
นายมรุต กลัดเจริญ
น.ส.อรกช เก็จพิรุฬห์

[23]

25,000
20,000
25,000
25,000
25,000
25,000
20,000
20,000
20,000
20,000

แหล่งทุน/ผู้วิจัย
น.ส.สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด
นายกาพล จาปาพันธ์
น.ส.วิราวรรณ
สมพงษ์เจริญ
น.ส.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์
น.ส.บังอร คาหลอม
น.ส.เด่นเดือน เลิศทยากุล
นายอิทธิเทพ หลีนวรัตน์
นางอมรรัตน์ สนั่นเสียง

นางชมพูนุท สุขหวาน
น.ส.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

ดร.ประวิทย์ ประมาน
น.ส.รักษมน รักงาม
นายสมกมล

ชื่องานวิจัย
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตาบลสามบัณฑิตของอาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พฤติกรรมผู้บริโภคต่อธุรกิจอาหารจานด่วนในประเทศไทย
(กรณีศึกษาบริษัทแม็คโดนัล)
ประวัติความเป็นมาและความสาคัญของ "บ้านฮอลันดา"
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนที่พระนครศรีอยุธยา ฉบับพระยาโบราณราชธานินทร์
ในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์อยุธยา
การส่งผ่านวัฒนธรรมโปรตุเกสแก่สยามกับมรดกที่หลงเหลือ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพันธ์ลาวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ภูมิปัญญา และการ
ปรับตัวรับมือน้าหลาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การรับรู้ของเยาวชนที่มีต่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรณีศึกษาอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
การพัฒนาสมรรถนะการวิจัยในชัน้ เรียนของครูสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 โดยใช้การชี้แนะ
 หมายเหตุ ขอยกเลิกโครงการ
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูสาหรับนักศึกษาหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
ใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21:กรณีศึกษา
สถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต2
การศึกษาระดับสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและความ
ต้องการในการออกกาลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา
การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการจัด
ประสบการณ์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กอนุบาลของครูปฐมวัย
โรงเรียนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทบาทของครูสังคมศึกษาในการสอนสาระหน้าที่พลเมือง
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20,000
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20,000
25,000
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แหล่งทุน/ผู้วิจัย
กาญจนพิบูลย์

ชื่องานวิจัย
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิต เรือ่ ง "ภูมิปัญญาท้องถิ่นทาง
การเกษตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ของโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ที่มีต่อการ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ทุน สกอ.
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการวิจัยความ
หลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจโิ มระ การพัฒนาการเรียนรูต้ ามแนวคิดกระบวนการทางปัญญาใน
รายวิชาการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน ของนักศึกษาสาขา
การพัฒนาชุมชน
ดร.สุจิตกัลยา
ความหลากหลายทางชีวภาพของแอกทิโนไมซีตทีม่ ีผลต่อ
มฤครัฐอินแปลง
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผศ.ศิรริ ัตน์ ศิริพรวิศาล
ความหลากหลายของแบคทีเรียสร้างพอลิแกมมากลูตาเมตที่
อาศัยบริเวณรากของพืชเศรษฐกิจ
ดร.วาสนา บุญสม
การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีพนื้ บ้านของชาวไทยพวน
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีประเทศไทยกับชาวลาวพวน เชียง
ขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

200,000
200,000
700,000
200,000
560,000

จากจานวนงานวิจัยทั้ง 4 แหล่งทุน มีงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา จาแนกตาม
แหล่งทุน ดังนี้
แหล่งทุน
งบประมาณแผ่นดิน
งบ บกศ.
กองทุนวิจัย
งบ สกอ.
รวม

จานวนงานวิจัย
ทั้งหมด
16
13
23
5
57
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จานวนงานวิจัย
ที่แล้วเสร็จ
16
3
2
0
21

ร้อยละ
100
23.10
8.70
0
36.84

นอกจากการส่งเสริม สนับสนุนทุนดาเนินการวิจัยแล้ว ในรอบปีงบประมาณ 2557
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานวิจัยให้กับนักวิจัย
ดังนี้
ด้านการบริหารกองทุนวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ซึ่ง
คณะกรรมการได้ เ สนอแนวทางการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและตอบสนองตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัย
ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานวิจัย
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเชิ ญ นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทุ น วิ จั ย จากกองทุ น
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 และ งบบ ารุ ง
การศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 เข้าประชุมเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคของการ
ดาเนินงานวิจัยและร่วมกันแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักวิจัยสามารถดาเนินการวิจัย
ต่อจนแล้วเสร็จ และสาหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนอุ ดหนุนการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2557
นั้น ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจง ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย
ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2558 (ทุนมุ่งเป้า) ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับหน่วยให้ทุน
ต่างๆ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานพัฒนาการ วิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดาเนินงาน
ภายใต้ชื่อ “เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ” ร่วมกันชี้แจ้งกรอบงานวิจัยที่มุ่ง
เป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพื่อการจัดสรรทุนวิจัยประจาปี 2558
สถาบันวิจัยและพัฒนา นาโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ ผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์, ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ,
ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา, บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
นักวิจัยได้เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)
นิทรรศการการแสดงผลงานวิจัยระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด " วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน " สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดบูธนาเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้รับทุนวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ที่มีคุณภาพ และพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ นาเสนอในกลุ่ม
ของงานวิจัยเพื่อพลังงาน จานวน 2 เรื่อง ได้แก่ “การปลูกฟิล์มบาง TiWN บนเหล็กกล้า
เครื่องมือเพื่อยืดอายุการใช้งาน” นักวิจัย: อาจารย์ภัททิรา หอมหวน และ “การประยุกต์ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์เ ป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบเฝ้าระวัง และสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ารั่ว
เนื่องจากภาวะน้าท่วมฉับพลันระบบไร้สาย ” นักวิจัย: อาจารย์ชาญณรงค์ น้อยบางยาง ภายใน
วันงานมีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมเยี่ยมชม และให้ความสนใจงานวิจัยเป็นจานวนมากที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในงานเชิง
วิชาการ
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รายชื่อนักวิจัยได้นาเสนอผลงานวิจัย/ ตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัย
ประจาปี พ.ศ. 2557 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับผู้สูงอายุ”, การประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8,
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 628 – 637.
ธีรพล ทรัพย์บุญ, “การใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสาหรับการเผยแพร่ค วามรู้ ก รณีศึกษาเรือ
จาลองที่ใ ช้ใ บพาย ของจัง หวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา”, การประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี
ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 284 – 293.
ภัททิรา หอมหวน, “การปลูกฟิล์มบางTiWNบนเหล็กกล้าเครื่องมือเพื่อยืดอายุก ารใช้งาน”,
มหกรรมการนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2557.
ชาญณรงค์ น้อยบางยาง, “การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้กับระบบ
เฝ้าระวังและสัญญาณเตือนภัยจากไฟฟ้ารั่วเนื่องจากภาวะน้าท่วมฉับพลั นระบบไร้สาย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, มหกรรมการนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม
2557.
พัชรี สินธุนาวา, “การเรียนรู้แบบบูรณาการของเกษตรกร: การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณภาพ
ของข้ า วที่ ไ ด้ จ ากปุ๋ ย แหนแดงและปุ๋ ย เคมี ” , การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปี 2557, หน้า 869 – 882.
พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม, “การพัฒนาเนื้อหาระบบฝังตัวสาหรับการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ”, การ
น าเสนอผลงานวิจั ย ระดับ ชาติมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ กลุ่ ม ศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 5, วันที่ 21 – 22
ตุลาคม 2557, หน้า 465 - 471.
สุจิ ตกัล ยา มฤครั ฐ อิน แปลง, “ความหลากหลายทางชีว ภาพของจุล ิน ทรีย์ที่มีผ ลต่อ การ
เสื่อ มสภาพของโบราณสถาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา”, การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจาปี 2557, หน้า 883 – 891.
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อภิชิต กระจ่างเย่า, “การพัฒนาคอนกรีตสมรรถนะสูงผสมเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน้าตาล”,
รายงานสื บ เนื่ องจากการประชุมวิช าการวิจั ยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม
2557, หน้า 346 – 354.
วิ ปั ศ ย์ ก ร คล้ า ยเกตุ , “การจั ด การสุ ข ภาพส าหรั บ ประชาชนภาวะอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา”, Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
Vol.15 No.2 July – December 2014.
สุจิตกัลยา มฤครัฐอิน แปลง, “ความหลากหลายทางชีว ภาพของแอกทิโ นไมซีต ที่มีผ ลต่อ
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, การประชุมวิช าการระดับชาติ ครั้งที่ 3, ความ
หลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น : บูรณาการความรู้สู่การพัฒ นาที่
ยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2557.
อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ, “การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของฝ่า ยปกครอง
ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา”, การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5, วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557, หน้า 323 – 330.
ชลธิชา แก้วอนุชิต, “ก้าวสู่การปฏิรูปสาธารณสุขมูลฐานในศตวรรษที่ 21”, วารสารสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2557.
กรุง ลือวัฒนา, “การศึกษาผลของก๊าซมีเทนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเตาเผาชีวมวลแบบแก๊ส
ซิฟิเคชั่น”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20
ธันวาคม 2557, หน้า 314 – 319.
สุนันทา คะเนนอก, “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาเปลือกกล้วยน้าว้าเพื่อสุขภาพ”, การนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5, วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557,
หน้า 499 – 512.
นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร์ , “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมดอกโสน”, การนาเสนอผลงานวิจัย
ระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 5, วั น ที่ 21 – 22 ตุ ล าคม 2557,
หน้า 452 – 457.
สุวรรณ อาจคงหาญ, “ปัจจัยการตัดสินใจทาเว็บไซต์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้ง
ที่ 5, วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557, หน้า 634 – 641.
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ศิ ร ประภา ดี ป ระดิ ษ ฐ์ , “การศึ ก ษารู ป ทรงของถ่ า นอั ด แท่ ง จากโสน แกลบข้ า ว และ
กะลามะพร้าว ที่มีผลต่อประสิทธิภาพพลังงานความร้อน”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 902 – 909.
ชะกาแก้ว สุดสีชัง, “การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในโรงอาหาร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่
19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 334 – 345.
คณะวิทยาการจัดการ
ล ายอง ปลั่ ง กลาง, “กระบวนการเรี ย นรู้ และการจั ด การความรู้ เ พื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
ผู้ประกอบการธุร กิจชุมชน จั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยา และอ่างทอง”, มหกรรมการนาเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2557.
ปราณี ตันประยูร, “การศึกษาเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว และรูปแบบ
การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณี : ตลาดโบราณ
ลาดชะโด อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา”, มหกรรมการนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 วันที่
7 – 11 สิงหาคม 2557.
แสงจิตต์ ไต่แสง, “การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพื่อการ
พัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ในชุม ชนจั งหวัด พระนครศรีอ ยุธ ยา”, รายงานสื บเนื่อ งจากการประชุ ม
วิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 597 – 605.
เพ็ญนภา หวังที่ชอบ, “การจัดทาบัญชีและงบการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่
19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 228 – 233.
ฉัตรชัย นิย ะบุญ , “การส่ งเสริมการผลิ ตไข่เค็มเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มมูล ค่าสินค้าในกลุ่ ม
เกษตรกรหมู่ที่ 7 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 615 – 621.
ภาวินีย์ ธนาอนวัช , “การวัดความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับบัญชีครัวเรื อนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง”, วารสารวิจั ยราชภัฏ กรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ตุลาคม – ธันวาคม 2557, หน้า 7 – 13.
[30]

เมธารัตน์ จันตะนี , “ความต้องการพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุในตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่าสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่
1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2557, หน้า 1 – 6.
พิ เ ชษฐ เนตรสว่ า ง, “การศึ ก ษาปั ญ หาในการใช้ บ ริ ก ารระบบการขนส่ ง สาธารณะของ
นั กท่องเที่ย วชาวไทยในจั งหวัดพระนครศรี อยุธ ยา”, การนาเสนอผลงานวิ จัยระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5, วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557, หน้า 593 – 601.
ฉัตรชัย นิ ย ะบุ ญ , “การออมของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาใน
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ”, การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ประจาปี 2557, หน้า 413.
อั จ ฉรา หล่ อ ตระกู ล , “การเตรี ย มความพร้ อ มการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นของนั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”, วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2557, หน้า 14 – 21.
อาจารย์ภัทรวดี โตปรางกอบสิน, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตอุตสาหกรรม
สามบัณฑิต พระนครศรีอยุธยา”, การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยา ครั้งที่ 5, วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557, หน้า 602 – 607.
มรุ ต กลั ด เจริ ญ , “ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่
19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 234 – 240.
ภัทราพร จั น ตะนี , “การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอาเภอ
บางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี
ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 622 – 627.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศศิปภา ทิพย์ประภา, “การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนต่อการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาอุทยานประวิติศาสตร์ภายในบริเวณเกาะเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”,
มหกรรมการนาเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2557 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2557.
อาจารย์ชยกฤต โรจน์นภากูล , “การศึกษาสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตตาบลสามบัณฑิต :
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มของประชาชนในต าบล
[31]

สามบัณฑิต”, การนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5,
วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557, หน้า 575 – 593.
อาจารย์ทัศนี ทองมาก, “การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ตาบลสามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา”,
รายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม
2557, หน้า 234 – 240.
บวรศรี มณีพงษ์, “การศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่มีต่อการจัดการ
สอนภาษาญี่ปุ่ น ในสถานศึ กษาตาบลสามบั ณ ฑิ ต อาเภออุทั ย จั งหวั ดพระนครศรี อ ยุธ ยา ”,
รายงานสื บ เนื่ องจากการประชุมวิช าการวิจั ยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม
2557, หน้า 105 – 111.
จรูญ รัตนกาล, “การประยุกต์หลักพุทธธรรมและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ของประชาชนในพื้นที่ตาบลสามบัณฑิต อาเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, การนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5, วันที่ 21 – 22 ตุลาคม 2557,
หน้า 561 – 574.
กานดา เต๊ะขันหมาก, “ปั จจั ยที่สั มพัน ธ์กับ พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตามปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพี ย งของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา”, การน าเสนอผลงานวิ จั ย
ระดั บ ชาติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กลุ่ ม ศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 5, วั น ที่ 21 – 22 ตุ ล าคม 2557,
หน้า 209 – 218.
คณะครุศาสตร์
วัชรินทร์ เสมามอญ, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับ
ผู้ สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและจั ง หวั ด อ่ า งทอง ปี ที่ 2”, การประชุ ม น าเสนอ
ผลงานวิจั ย บั ณฑิ ตศึกษาระดั บ ชาติ มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ อุดรธานี ครั้ง ที่ 8, วัน ที่ 13 – 14
ธันวาคม 2557, หน้า 105
วรวุฒิ ธาราวุฒิ, “สารวจสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง”, การ
ประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8, วันที่
13 – 14 ธันวาคม 2557, หน้า 139
สิ อ ร หาสาสน์ ศ รี , “การศึ ก ษาปั ญ หาและพั ฒ นานวั ต กรรมในการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา”, การ
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ประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8, วันที่
13 – 14 ธันวาคม 2557, หน้า 162
จันจิรา หาวิชา, “พฤติกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเว็บไซต์
FacebookW”, การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ครั้งที่ 8, วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557, หน้า 128
วัชรินทร์ เสมามอญ, “การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสาหรับ
ผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง”, การประชุมนาเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 8, วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2557,
หน้า 137.
ชัยยศ เดชสุระ, “การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ eDLTV
ในโรงเรียนขนาดเล็ก เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรีและลพบุรี”, รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8, วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2557, หน้า 98 – 104.

ผลการดาเนินงานงานบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อ
ดาเนินโครงการบริการวิชาการ 3,000,000 บาท ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กระจาย
งบประมาณไปยังคณะ สานักและสถาบันต่าง ๆ เพื่อดาเนินโครงการบริการวิชาการดังนี้
หน่วยงาน

กิจกรรม

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันอยุธยาศึกษา
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

17
15
15
10
19
5
7
88
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งบประมาณ
554,000
426,500
555,000
325,000
659,500
305,000
175,000
3,000,000

ทั้งนี้การดาเนินโครงการบริการวิชาการแบ่งเป็น 6 โครงการ 88 กิจกรรม ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1) การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของการบริหารงานภาครัฐสู่
อาเซียนสาหรับเด็กและเยาวชน
2) การอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพศศึกษาน่ารู้สาหรับเยาวชน”
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“วิทยาศาสตร์ของอาหาร” การศึกษา
สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนในระดับมัธยมศึกษา
5) กิจกรรมเคมีรักษ์โลก
6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกจุลินทรีย”์
7) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
8) การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
9) ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สู่การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
10) ยุววิจัยประวัติศาสตร์ ( 2 รุ่น)
11) ยุวจิตอาสา
12) การพัฒนาทักษะและการสร้างจิตสานึกการฟัง
13) การพัฒนาทักษะชีวิต
14) การพัฒนาลักษณะผู้นาเยาวชน
15) กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสานาเที่ยว

หน่วยงาน งบประมาณ
576,900
คมส.
30,000
คมส.
ควท.
ควท.

30,000
30,000
30,000

ควท.
ควท.
ควท.
ควจ.
ควจ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สวพ.
สอศ.

50,000
40,000
40,000
30,000
30,000
40,000
40,000
30,000
39,900
52,000
65,000
519,527

2.โครงการตามพระราชดาริ
1) การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อส่งเสริม
การอ่าน
2) ผลิตสื่อสาเร็จรูป/จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
3) การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ติดตามผล
การ ดาเนินงานตามโครงการฯ/ร่วมประชุม/นานักศึกษาร่วมพัฒนาและ
จัดค่ายวิชาการ
4) การอบรมครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
5) รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
6) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับตัวในช่วงฤดูน้าหลากตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
7) การเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกิน
8) การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการอนุรักษ์สมดุลธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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คคศ.

32,400

คคศ.
คคศ.

95,327

คคศ.
คคศ.
คมศ.

53,900
10,000

สวพ.
สวพ.

30,000

64,900

30,000
43,000

9)
10)
11)
12)
13)

โครงการ/กิจกรรม
การนา eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง
การสัมมนาและประมวลผลการใช้ eDLTV
การอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสการเปลีย่ นแปลง

หน่วยงาน งบประมาณ
สวพ.
26,000
สวพ.
34,000
สวพ.
20,000
สวพ.
50,000
สอศ.
30,000

3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
734,000
1) การออกกาลังกายแบบต่างๆ เช่น กระบอง กลองยาว โยคะ แอโรบิค
ยางยืด ลีลาศ วู้ดบอลฯลฯ
2) กิจกรรมมาเล่นมาเล่นกีฬาวู้ดบอลกันเถอะ
3) Guitar Workshop
4) การสัมมนาดนตรี – นาฏศิลป์
5) การถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานแลโบราณวัตถุ
6) การอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน
7) กิจกรรมภาคสนามภูมิศาสตร์ปา่ ชายเลน กับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
8) การอบรมเชิงปฏิบัติ การเรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสาน”
9) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต
10) การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
11) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแกะสลักผักและผลไม้
12) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop และ
PHP
13) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
14) การสร้างสิ่งประดิษฐ์และการส่งเข้าประกวดแข่งขัน
15) การจัดทาบัญชีสาหรับธุรกิจชุมชน
16) ส่งเสริมความรู้ภมู ิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ
17) การเพาะเห็ดในขวดพลาสติก
18) การอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกคลองส่วน
ท้องถิ่น
19) การใช๎ประโยชน์จากจุลินทรีย์
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คคศ.

30,000

คคศ.
คมส.
คมส.
คมส.
คมส.
คมส.
คมส.
ควท.
ควท.
ควท.

24,000
15,000
45,000
30,000
30,000
30,000
15,000
10,000
30,000
30,000

ควท.

35,000

ควท.

30,000

ควท.
ควจ.
ควจ. โดย
ศูนย์บ่ม
เพาะ
ธุรกิจ
ชุมชน
สวพ.

20,000
30,000

สวพ.

30,000

สวพ.

30,000

40,000
20,000

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน งบประมาณ
20) กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยากับ
สอศ.
75,000
อาเซียน
21) กิจกรรม อบรมเกียรติบตั รการวิจยั ทางประวัติศาสตร์
สอศ.
35,000
22) กิจกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถิ่นกรุงเก่า (4รุ่น)
สอศ.
100,000

4.โครงการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
321,500
1) ทักษะสืบค้นสารสนเทศ
คมส.
2) อยุธยากับความเป็นสังคมนานาชาติ
คมส.
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา เพื่อการอนุรักษ์และ
คมส.
สร้าง สรรค์
4) การอบรมการใช้โปรแกรมMicrosoft Office 2013
ควจ.
5) การฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาธุรกิจสู่
ควจ.
ประชาคมอาเซียน
6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เชื้อราปฏิปักษ์
ควท.
Trihoderma spp. เพื่อควบคุม โรคข้าวในการผลิตข้าวGAP
7) การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่องการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์และ
ควท.
คณิตศาสตร์เบื้องต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9) การบริหารจัดการพื้นที่และโบราณ ที่มีคุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ ภายใต้
สวพ.
ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน

30,000
30,000
21,500
30,000
30,000
30,000
80,000
50,000
20,000

5.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
629,600
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงงานคณิตศาสตร์
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยสาหรับครูปฐมวัย
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนาระบบ RTI มาให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปญ
ั หาทางการเรียนรู้(LD) ในชั้นเรียน
4) การอบรมครูผสู้ อนกลุม่ สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพิ่มเติมความรูด้ ้านประวัติศาสตร์“ประวัติศาสตร์คู่ครูไทย”
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด้วย
คอมพิวเตอร์สาหรับครูวิทยาศาสตร์
6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและเสริมสร๎างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
7) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
สาหรับครู
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คคศ.
คคศ.
คคศ.

30,000
30,000
30,000

คคศ.

30,000

คคศ.

30,000

คคศ.
คคศ.

30,000
30,000

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน งบประมาณ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนภาษาไทยในระดับมัธยม”
คคศ.
30,000
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครือ่ งมือเปลี่ยนแปลงการเรียนรูส้ าหรับ
30,000
คคศ.
ครูยุคศตวรรษที่ 21
การอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในชั้นเรียน
คมศ.
30,000
การพัฒนาการสอนแบบผ่านประสบการณ์
สวพ.
40,000
การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
สวพ.
30,000
การซ่อมบารุงไฟฟ้าเบื้องต้นภายในอาคาร
สวพ.
40,000
การพัฒนาตาราวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการ
สวพ.
44,600
การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห้องสมุดแนวใหม่..เรียนรูส้ ู่อาเซียน
สวท.
20,000
รุ่นที่ 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห้องสมุดแนวใหม่..เรียนรูส้ ู่อาเซียน
สวท.
20,000
รุ่นที่ 2
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท้องถิ่น
สวท.
50,000
การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS รุ่นที่ 1
สวท.
25,000
การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS รุ่นที่ 2
สวท.
25,000
การซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1
สวท.
17,500
การซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
สวท.
17,500

6.โครงการรู้จักอาเซียน

275,000
1) การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง English for ASEAN
2) การเตรียมความรูส้ าหรับการสอบวัดระดับความรูค้ วามสามารถ
ภาษาญี่ปุ่น
3) การพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสู่อาเซียน
4) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HR Professional) เพื่อชุมชนมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน
5) การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 4 เพื่อรองรับ
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
6) นักเศรษฐกิจรุ่นเยาว์ ปี 5 (นักลงทุนรุ่นเยาว์เพื่อก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน)
7) นักการตลาดรุ่นเยาว์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
8) การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสู่
อาเซียนด้านเครื่องมิลลิ่งแบบซีเอ็นซี
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คคศ.
คมศ.
คมศ.
ควจ.
ควจ.
ควจ.
ควจ.
ควท.

30,000
30,000
30,000
30,000
45,000
30,000
30,000
50,000

จากการดาเนินงานของงานบริการวิชาการ สรุปผลการดาเนินงานของทั้ง 88 กิจกรรม
ได้ดังนี้
1. โครงการรู้จักอาเซียน เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
สมาคมประชาชาติแห่ง ประชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และให้ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียน และภาษาต่างๆ รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และผู้ที่สนใจ ให้เห็นถึงความสาคัญในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน มี 8 กิจกรรม งบประมาณ 275,000 บาท ดังนี้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(1) การเตรียมความรู้สาหรับการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถภาษาญี่ปุ่น
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 124 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.20
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(2) การพัฒนาภาษาอังกฤษสื่อสารสู่อาเซียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.40
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(3) นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มอื อาชีพ (HR Professional) เพื่อชุมชนมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(4) การพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 4 เพื่อรองรับการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 41 คน
มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.60 นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.00
มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
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หน่วยงาน
คมศ.

คมศ.

ควจ.

ควจ.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(5) นักเศรษฐกิจรุน่ เยาว์ ปี 5 (นักลงทุนรุ่นเยาว์เพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 49 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(6) นักการตลาดรุ่นเยาว์ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 31 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.00
นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.20 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(7) การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมบุคลากรด้านอุตสาหกรรมสู่อาเซียน
ด้านเครื่องมิลลิ่งแบบซีเอ็นซี
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.60 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(8) การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง English for ASEAN
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยงาน
ควจ.

ควจ.

ควท.

คคศ.

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น รวมทั้งให้ความรู้ในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ มี 22 กิจกรรม
งบประมาณ 734,000 บาท ดังนี้
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงาน
(1) Guitar Workshop
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 80 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.30
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.30 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(2) การสัมมนาดนตรี – นาฏศิลป์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 80 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.86
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.61 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.07
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(3) การถวายความรู้แด่พระสงฆ์เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานแลโบราณวัตถุ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.20
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.60 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.20
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คมศ.

คมศ.
คมศ.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(4) การอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านและเขียนภาษาไทยเพื่อชุมชน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.70
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.20 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(5) กิจกรรมภาคสนามภูมิศาสตร์ป่าชายเลน กับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.50
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.10
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(6) การอบรมเชิงปฏิบัติ การเรื่อง “พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนสาน”
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 25 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.20
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.20 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.13
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(7) การจัดทาบัญชีสาหรับธุรกิจชุมชน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 41 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.96
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.96 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.64
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(8) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิต
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.50
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.50 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.50
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(9) การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.50 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80.50
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(10) การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแกะสลักผักและผลไม้
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 43 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 100
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 100
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(11) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop และ PHP
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 33 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 98.18
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.48 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.68
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
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(12) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 31 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(13) การสร้างสิ่งประดิษฐ์และการส่งเข้าประกวดแข่งขัน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 32 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.75
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.88 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.25
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(14) การออกกาลังกายแบบต่างๆ เช่น กระบอง กลองยาว โยคะ แอโรบิค ยางยืด ลีลาศ
วู้ดบอลฯลฯ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.50
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.50 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(15) การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยุธยากับอาเซียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 402 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.67 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.40
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(16) การอบรมเกียรติบัตรการวิจัยทางประวัติศาสตร์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 33 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.31
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.79 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.43
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(17) การอบรมหลักสูตรระยะสั้นงานศิลป์ถนิ่ กรุงเก่า
ครั้งที่ 1 เรื่อง ศาสตร์ศิลป์ภูมิปัญญาจากตู้พระธรรมลายรดน้า
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.67
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.73
ครั้งที่ 2 เรื่อง ภูมิปัญญาจากงานแทงหยวก ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน
มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.73
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.13 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.49
ครั้งที่ 3 เรื่อง สตรีกับเครื่องหอม
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.50
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.67 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.21
ครั้งที่ 4 เรื่อง ลายกามะกอ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 41 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.71
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.48
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มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.21
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(18) กิจกรรมมาเล่นกีฬาวู้ดบอลกันเถอะ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.50
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.60 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(19) การเพาะเห็ดในขวดพลาสติก
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 93.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(20) การอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 67 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(21) การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 95.33
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 93.95 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 97.53
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(22) ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเครือข่ายกลุม่ อาชีพ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 31 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ

หน่วยงาน

คคศ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

ควจ. โดย
ศูนย์บ่มเพาะ
ธุรกิจชุมชน

3. โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้
สาขาวิชาและหน่วยงานราชการภายในมหาวิทยาลัยสามารถบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ
และการเรี ย นการสอน เกิ ด นวั ต กรรมใหม่ๆ รวมทั้ง ให้ บ ริ การวิ ช ากรแก่ ท้ อ งถิ่ น และหน่ ว ยงาน
ภายนอก สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการบูรณาการบริการบวิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย มี 9 กิจกรรม งบประมาณ 321,500 บาท ดังนี้
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(1) ทักษะสืบค้นสาระสนเทศ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 51 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.80
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ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(2)

(3)
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(5)
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(9)

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.20 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.42
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
อยุธยากับความเป็นสังคมนานาชาติ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 98.06
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.14 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.39
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตรกรรมไทยสมัยอยุธยา เพื่อการอนุรักษ์และสร้างสรรค์”
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.11
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.39 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.08
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
การอบรมการใช้โปรแกรมMicrosoft Office 2013
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 51 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.02
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
การฝึกอบรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 46 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Trihoderma spp. เพื่อ
ควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวGAP
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการฟิสิกส์และคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์เบื้องต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 11 โรงเรียน. มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.93
นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.15 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.48
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 1 ครั้ง
ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.00
นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
การบริหารจัดการพื้นที่และโบราณ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 55 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.00
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นาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.20 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ

4. โครงการพระราชดาริ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศั กยภาพของบุคลากร
ตามโครงการพระราชดาริอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาทางไกล ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งทั ก ษะในแก่ นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้เยาวชนมีความรู้ มีความรัก ความหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของ
สังคมไทย และให้เยาวชนสามารถนาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้ทั้งในสภาพปกติและ
ในช่วงวิกฤตต่างๆได้ มี 13 กิจกรรม งบประมาณ 463,000 บาท ดังนี้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับตัวในช่วงฤดูน้าหลากตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 51คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(2) การอบรมเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.75
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.17 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.67
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(3) การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่าน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.20
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(4) ผลิตสื่อสาเร็จรูป/จัดหาสื่อต้นแบบและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 49 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.60 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.10
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(5) การปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู/ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการฯ/ร่วมประชุม/นานักศึกษาร่วมพัฒนาและจัดค่ายวิชาการ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 48 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.60
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หน่วยงาน
คมศ.

สอศ.

คคศ.

คคศ.

คคศ.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(5) การอบรมครูโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 21 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.30 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(6) รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
1 ครั้ง
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(7) การเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกิน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 63 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.10 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(8) การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการอนุรักษ์สมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 41 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(9) การนา eDLTV ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 53 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(11) ศิลปกรรมเก่าเล่าเรื่อง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.70
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(12) การสัมมนาและประมวลผลการใช้ eDLTV
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 45 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 91.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.20 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(13) การอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 93.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
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หน่วยงาน

คคศ.

คคศ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

5. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านวิทยาการต่างๆ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการ
เรียนรู้ทักษะ ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการ มี 15 กิจกรรม งบประมาณ 576,900 ดังนี้
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(1) การเสริมสร้างศักยภาพการเตรียมพร้อมของการบริหารงานภาครัฐสู่อาเซียนสาหรับเด็ก
และเยาวชน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.50
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(2) การอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 400 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.20
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.10 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(3) การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นา ให้กับนักเรียนชัน้ มัธยมปลาย
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 44 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.60 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(4) ปั้นนักโลจิสติกส์มืออาชีพ สูก่ ารพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 68 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 93.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92.60 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.40
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพศศึกษาน่ารู้สาหรับเยาวชน”
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“วิทยาศาสตร์ของอาหาร” การศึกษาสมบัตขิ องสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนในระดับมัธยมศึกษา
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 4 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.20
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.65
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(7) กิจกรรมเคมีรักษ์โลก
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 334 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.58
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หน่วยงาน
คมศ.

คมศ.

ควจ.

ควจ.

ควท.

ควท.

ควท.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน

นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.73 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.34
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ

(8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เปิดโลกจุลนิ ทรีย”์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 164 คน มีความรูค้ วามเข้าใจ ร้อยละ 91.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.20 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 91.35
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(9) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 93.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 95.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(10) กิจกรรมค่ายเยาวชนอาสานาเที่ยว
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 90.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.53 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(11) ยุววิจัยประวัติศาสตร์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 66 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.15
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.32 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.60
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(12) ยุวจิตอาสา
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 72 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.10
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.30 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(13) การพัฒนาทักษะและการสร้างจิตสานึกการฟัง
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 72 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.90
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 91.11 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.66
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(14) การพัฒนาทักษะชีวิต
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 95 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.77 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(15) การพัฒนาลักษณะ ผู้นาเยาวชน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 81 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.97 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.66
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ควท.

ควท.

สอศ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

หน่วยงาน

บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ

6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 21 กิจกรรม งบประมาณ 629,600 บาท
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
หน่วยงาน
(1) การอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในชั้นเรียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 51 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.02
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห้องสมุดแนวใหม่..เรียนรู้สู่อาเซียน รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.88
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(3) การอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการสื่อห้องสมุดแนวใหม่..เรียนรู้สู่อาเซียน รุ่นที่ 2
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 43 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.90
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.44 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(4) การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพื่อการศึกษาในท้องถิ่น 6 ครั้ง
มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.90
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(5) การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 41 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(6) การติดตั้งและใช้งานเว็บไซต์ CMS รุ่นที่ 2
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 40 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 85.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.82 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.36
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(7) การซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 32 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 93.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.00
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คมศ.

สวท.

สวท.

สวท.

สวท.

สวท.

สวท.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(8) การซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 41 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.24
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.54 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.94
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(9) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงงานคณิตศาสตร์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.40
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(10) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยสาหรับครูปฐมวัย
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 50 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.40
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(11) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนาระบบ RTI มาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้(LD) ในชั้นเรียน
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 83 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.20
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.40
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(12) การอบรมครูผู้สอนกลุม่ สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเพิ่มเติมความรู้
ด้านประวัติศาสตร์“ประวัติศาสตร์คู่ครูไทย”
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 95.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 98.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 96.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(13) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์สาหรับ
ครูวิทยาศาสตร์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 88.40
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(14) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและเสริมสร้าง
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 56 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 87.80
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หน่วยงาน

สวท.

คคศ.

คคศ.

คคศ.

คคศ.

คคศ.

คคศ.

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 89.80 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 92.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(15) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียสาหรับครู
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 86.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.40
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(16) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอนภาษาไทยในระดับมัธยม
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 60 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 96.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(17) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้สาหรับครู
ยุคศตวรรษที่ 21
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 44 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 89.60
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92.40 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(18) การพัฒนาการสอนแบบผ่านประสบการณ์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 56 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.00
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 86.47
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(19) การเขียนผลงานวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 120 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.10
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86.74 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 87.00
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(20) การซ่อมบารุงไฟฟ้าเบื้องต้นภายในอาคาร
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 88.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.00 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 89.80
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
(21) การพัฒนาตาราวิชาการเพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 130 คน มีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 92.80
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 90.60 มีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.20
บรรลุตามตัวชี้วัดความสาเร็จ
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หน่วยงาน

คคศ.

คคศ.

คคศ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

สวพ.

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติราชการตามพันธกิจของหน่วยงาน และได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษ (สกอ.) จานวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และ หลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ) 2 ตัวบ่งนี้ ผลการ
ประเมินปรากฏ ดังนี้
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย

บรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
ประเมิน
(/ = บรรลุ ,
(เกณฑ์ สกอ.)
x = ไม่บรรลุ)
/
4

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

5

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
7

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

5

-

-

8

/

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

5

-

-

5

/

5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

5

-

-

5

/

5

-

-

5
5
6
5
6
7
7

/
/
/
/
/
/
/

5
5
4
5
5
5
4
4.73

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
5
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 9
5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
5
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
4
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีข้ อง
ทุกองค์ประกอบ

ตัวตั้ง

ตัวหาร
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยจาแนก
มิติของระบบประกันคุณภาพการศึกษาออกเป็น ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์
ใช้เกณฑ์ดังนี้
ระดับคะแนน
0.00 ≤ 1.50
1.51 - 2.50
2.51 - 3.50
3.51 - 4.00
4.51 - 5.00

ระดับคุณภาพ
การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และแผน

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

-

4.00

-

4.00
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0.0 ≤ 1.50
การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50
การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุง
2.51 - 3.50
การดาเนินงานระดับ
พอใช้
3.51 - 4.00
การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00
การดาเนินงานระดับดี
มาก
การดาเนินงานระดับดี

คะแนนการประเมินเฉลี่ย

องค์ประกอบคุณภาพ

ดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 4 การ
วิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม
องค์ประกอบที่ 7 การ
บริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

-

5.00

-

5.00

-

5.00

5.00

5.00

-

4.67

-

4.67

-

5.00

-

5.00

-

4.00

-

4.00

-

4.70

5.00

4.73

0.0 ≤ 1.50
การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 - 2.50
การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุง
2.51 - 3.50
การดาเนินงานระดับ
พอใช้
3.51 - 4.00
การดาเนินงานระดับดี
4.51 - 5.00
การดาเนินงานระดับดี
มาก
การดาเนินงานระดับดี
มาก
การดาเนินงานระดับดี
มาก
การดาเนินงานระดับดี
มาก
การดาเนินงานระดับดี
มาก
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดี
มาก

การ
การ
การ
การ
ดาเนินงาน
การดาเนินงานระดับดี
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ระดับดี
มาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
มาก
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[61]

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและงานประกันคุณภาพ

[62]

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
"การเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์"

[63]

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ เป็นวิทยากร

[64]

ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์ เป็นวิทยากร
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