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สารจากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้ รับ การจั ดตั้ งขึ้ น เพื่ อเป็น หน่ ว ยงานกลางในการบริห าร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ตราบจนถึงปัจจุบัน สถาบันวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ดัง
รายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ได้นาเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับทราบ โดยสถาบันฯ
มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินภารกิจด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้พัฒนาก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
ตามลาดับ
เพื่อเป็ น การสรุ ป ผลการดาเนินงานตลอดทั้งปี สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดทา
รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิง และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ขอได้โปรดแจ้งให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาทราบเพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป และขอขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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(รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก)
2. หัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจยั
(ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ)
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจยั
(นางสาวรสิกา อังกูร : รักษาการในตาแหน่ง)
4. หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล
(นางปาลีรัตน์ การดี : รักษาการในตาแหน่ง)
5. หัวหน้าศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ
(นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์ : รักษาการในตาแหน่ง)
6. เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ)

ประธานกรรมการ
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ข้อมูลพื้นฐาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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โครงการสร้างการบริหารงาน

อธิการบดี

คณะกรรมการวิจัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน

สานักงานเลขานุการ

- งานอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป

ฝ่ายประสานงานการวิจัย

- งานบริหารทุนวิจัย
วิชาการและพัฒนา
ประเทศ
- งานบริการวิจัย
วิชาการและพัฒนา
ประเทศ
- งานสารสนเทศการ
วิจัยวิชาการและ
พัฒนาประเทศ

คณะกรรมการบริหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

ฝ่ายพัฒนาและ
เผยแพร่งานวิจยั

- งานเผยแพร่
งานวิจัย
- งานประชุมวิชาการ
และฝึกอบรมด้าน
การวิจัย
- งานพัฒนาสารสนเทศ

ศูนย์วิจยั
การศึกษาทางไกล

- งานบริหารทุนวิจัย
ด้านการศึกษา
ทางไกล
- งานบริการวิจัยด้าน
การศึกษาทางไกล
- งานสารสนเทศการ
วิจัยด้านการศึกษา
ทางไกล
- งานสารสนเทศการวิจยั

ศูนย์บริการงานวิจยั
ลักษณะพิเศษ

- งานบริหารทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
- งานบริการโครงการ
วิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก
- งานสารสนเทศ
โครงการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก
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บุคลากร

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
เลขานุการสถาบันวิจยั และพัฒนา

นางสาวรสิกา อังกูร
รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจยั

นางสาววัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
หัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจยั

นางปาลีรตั น์ การดี
รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าศูนย์วิจยั การศึกษาทางไกล

นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
รักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้าศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ
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บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
หน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

สานักงานเลขานุการ

นางอุษา เกตุนาค
นางสาวอารยา ทรัพย์ผาสุข
นางพูนศิริ อร่ามภิญโญกุล
นางธัญนันท์ วันพนม
นายณัฐพล สิทธิผล
นางมณฑา สุขสุเมฆ
นายคุณากร สินเกษม
นางพิมลภัทร บุญเยี่ยม
นางสาวคนิลเนตร ชมสุข
นางสาวกฤติยา แป้นสุวรรณ
นางนุชจรี กมลสุขอุดม
นางสาวยุวดี สุขสุเสียง
นางจีรามร หัสเนตร
นางสาวนิศานาถ โกษากุล
นายวิชิต ใสงาม
นางอินทิรา นาคนัตร์
นางพรอนงค์ โตแหยม
นางลัคนา พูลเจริญ
นายสุรเดช อธิคม
นางสาวสุจติ รา น้อยจินดา
นางสาวทิพยาภรณ์ รัตนลาโภ
นางชัชนิ ชัยสวัสดิ์
นางสาวอรวรรณ กวางประเสริฐ
นางภาวัน ภูวจรูญกุล
ว่าที่ร้อยตารวจหญิงอรปวีณ์
วศินพงศ์วณิช
นางศิริลักษณ์ สวัสดีวงษา
นางสาวสุมนลักษณ์ จวนเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นักวิจัยชานาญการพิเศษ
นักวิจัยชานาญการพิเศษ
นักวิจัยชานาญการ
เจ้าหน้าที่วิจัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นักวิจัยชานาญการพิเศษ
นักวิจัยชานาญการพิเศษ
นักวิจัยชานาญการ
นักวิจัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
นักวิจัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
นักวิจัย

ฝ่ายประสานงานการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล
ศูนย์บริการงานวิจยั ลักษณะพิเศษ

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
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ภารกิจหน้าที่ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สานักงานเลขานุการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการอานวยการและบริหารงานทั่วไปของสถาบัน
ได้แก่ งานสารบรรณ/ธุรการ การเงิน พัสดุ บุคคล อาคารสถานที่ งานบริการยานพาหนะ/ห้องประชุม การ
จัดทาแผน/งบประมาณ การประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
ตลอดจนงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในสถาบันและหน่วยงานอื่น และงานที่มิได้
อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดภายในสถาบันโดยเฉพาะ
ฝ่ายประสานงานการวิจัย
มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนหลักการวิจัยของมหาวิทยาลัย ส่งเสริม สนับสนุนและบริหาร
งานวิจัยวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศของมหาวิทยาลัย ประสานงานการพิจารณาทุนอุดหนุนการ
วิจัยงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และเงินอุดหนุนจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
ประสานงานการประเมินรายงานการวิจัย ประเมินโครงการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย จัดทาระ บบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ
ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย
มีห น้ าที่รั บ ผิ ดชอบในการจั ดฝึ กอบรมให้ ความรู้ด้านการวิจัยและวิช าการที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากร
จัดประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer review) และในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริหารวารสารอิเล็กทรอนิกส์การเรียนรู้ทางไกลเชิงนวัตกรรม (e-JODIL) สนับสนุน
การให้รางวัล ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในทุกสาขาวิชา ประสานงานการพิจารณาอนุมัติทุนเพื่อดาเนิน
โครงการบริ ก ารวิ ช าการแก่ สั ง คม ให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ นฐานข้ อ มู ล การเผยแพร่ ผ ลการวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ย
ฐานข้อมูลการฝึกอบรมความรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยในรูปแบบ
ต่างๆ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
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ภารกิจหน้าที่ศูนย์/ฝ่ายต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (ต่ อ)
ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล
มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล ประสานงาน
การพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย การพิจารณาข้อเสนอโครงการและรายงานการวิจัยการศึกษาทางไกล ทั้ง
ในประเทศและการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดในต่างประเทศ(OU) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยการศึกษาทางไกล รวมทั้งบริหารวารสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาทางไกล (AJODL)
ศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ ติดต่อประสานงานและอานวยความสะดวกแก่โครงการวิจัย
โครงการบริการวิชาการที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการพิเศษในลักษณะพึ่งพาตนเอง
ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก เช่น ขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษา สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลั ง ประสานงาน
สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทางซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และบริการข้อมูล
เกี่ยวกับการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกรวมถึงการเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
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การจัดสรรงบประมาณประจาปี 2563

จำนวนงบประมำณที่ไดรับจัดสรรประจำปี พ.ศ.2563
100,000.00

1,499,100.00

3,027,800.00
13,798,700.00

งบบุคลำกร

งบดำเนินงำน

เงินอุดหนุนกำรวิจัย

งบรำยจ่ ำยอื่น
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กิจกรรมด้านการวิจัย
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กิจกรรมด้านการวิจัยภายนอก
งานนิทรรศการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริง
เสมือนสาหรับการนวดไทย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัด นิทรรศการเพื่อนาเสนอ
ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียความจริงเสมือนสาหรับการนวดไทยเพื่อบาบัด
โรค ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก และอาจารย์ ดร.สุชาติ แสนพิช อาจารย์ประจาสานัก
เทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภทรมหาราชการุณย์ ชั้น ๕ อาคาร
มหิดลอดุลยเดชพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจาปี 2563”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ
2563” (Thailand Research Expo 2020) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2563 ณ
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในภาคการประชุมภายใต้
Theme งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม เรื่อง ประสิทธิผลของการสร้างสาร
และผลิตสื่อด้านอาหารและโภชนาการสาหรับผู้ดูแลและผู้สูงอายุเบาหวาน ของรองศาสตราจารย์
ดร.สาอาง สืบสมาน อาจารย์ประจาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และนางสาวทิพย์สุวรรณ เขียวพุม่ พวง แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมือง
กาแพงเพชร
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กิจกรรมด้านการวิจัยภายใน
โครงการการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายสาหรับครู เรื่อง การผลิตบทเรียนผ่านเฟซบุ๊ก
เพื่อเป็นแหล่งความรู้เสริมสาหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
เรื่ อ ง การพั ฒ นาชุ ด ฝึ ก อบรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยส าหรั บ ครู เรื่ อ ง
การผลิ ต บทเรี ย นผ่ า นเฟซบุ๊ ก เพื่ อ เป็ น แหล่ ง ความรู้ เ สริ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่
8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 4 อาคารบริการ 1 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะในการผลิตบทเรียน
ผ่ า นเฟซบุ๊ ก เพื่ อ เป็ น ความรู้ เ สริ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษา โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ ประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และคณะ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ ได้รับ
เกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
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โครการฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม Turnitin
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จดั โครงการฝึกอบรมให้แก่นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ เรื่อง การใช้โปรแกรม
Turnitin เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ซึ่งเป็นโปรแกรมสาหรับการตรวจสอบ
การคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดยมี นางอัญชลี บิดหล่า นักวิชาการศึกษา สานักบัณฑิตศึกษา มสธ.
เป็นวิทยากร

โครงการการนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
เรื่อง ประสิทธิผลของการสร้างสารและผลิตสื่อด้านอาหารและโภชนาการสาหรับผู้ดูแลและผู้สงู อายุ
เบาหวาน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา จั ด ฝึ ก อบรมโครงการการน าผลงานวิ จั ย ไปสู่ ก ารใช้ ป ระโยชน์ เรื่ อ ง
ประสิ ท ธิ ผลของการสร้ า งสารและผลิ ตสื่ อ ด้ า นอาหารและโภชนาการส าหรั บ ผู้ ดูแ ลและผู้ สู ง อายุ
เบาหวาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1608 อาคารบริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.
สาอาง สืบสมาน อาจารย์ ประจาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ และนางสาวทิพย์สุวรรณ เขียวพุ่มพวง
พท.ป. ประจา Health Land ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร
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โครงการฝึกอบรม เรื่อง คิดวิจัยให้เป็นนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “คิดวิจัยให้เป็นนวัตกรรม” ให้แก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2605 - 2605/1
ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการคิดวิจยั ให้เป็น
นวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน) เป็นวิทยากร
บรรยาย

โครงการฝึกอบรม เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน...ง่ายนิดเดียว

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน...ง่ายนิด
เดียว” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง
ประชุม 2614 – 2614/1 ชั้น 6 อาคารบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน และเพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดย
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง (ดร.ขุน) เป็นวิทยากรบรรยาย
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งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจาปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับ
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจาปี 2563 เรื่อง “การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์
ชาติ” เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในรูปแบบ Visual Presentation ตั้งแต่เวลา 09.0016.30 น. ด้วยการใช้โปรแกรม Zoom โดยมีผู้นาเสนอผลงานวิจยั ทั้งสิ้น จานวน 90 ราย
โดยแบ่งกลุม่ การนาเสนอผลงานวิจัยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มการศึกษา

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดอบรม หลักสูตร พัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
วิทยากรอภิปราย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว (Head coach โครงการ MMS 2 )
ศาสตราจารย์ ดร. บุษบา กนกศิลปะธรรม เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน
บุญอิต เมธีวิจัย สกว.
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รางวัลผลงานวิจัยประจาปี 2563

มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากร ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดให้มีการเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับ “รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2563”
โดยมีผลงานวิจยั ที่ได้รับรางวัลระดับ “ดีมาก” จานวน 2 รางวัล และระดับ “ดี” จานวน 3 รางวัล ดังนี้

ระดับ “ดีมาก”
จานวน 2 รางวัล
ระดับ “ดี” จานวน
3 รางวัล

1. เรื่อง ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล (สาขาวิชานิติศาสตร์)
2. เรื่อง A Regional Economic History of Thailand
ศาสตราจารย์ ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์ (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
1. เรื่อง การประยุกต์ระบบสากล GHS ในผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ใช้ในบ้านเรือนใน
จังหวัดนนทบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
2. เรื่อง การประยุกต์ Logic Model ในการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน
ป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน
ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 นครชัยบุรินทร์
อาจารย์ ดร.ธีระวุธ ธรรมกุล และคณะ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ)
3. เรื่อง การพัฒนาหนังสืออัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการสื่อสารสาหรับเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม
อาจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์
(สานักเทคโนโลยีการศึกษา)
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กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพงานเป็นทีม”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการและศึกษา
ดูงาน เรื่อง “การปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเป็นทีม” ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2563 โดยในวันที่
8 มกราคม 2563 จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้จาก รองศาสตราจารย์ศิรศิ ักดิ์ ศุภมนตรี ณ ห้องประชุม
1608 อาคารบริหาร ชั้น มสธ. และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก
จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษางานการทางานเป็นทีมที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย ซึง่ เป็นงานหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “เทคนิคการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ”
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “เทคนิคการนาเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2605 อาคารวิชาการ 1 ชั้น 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย
มี รองศาสตราจารย์.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร เป็นวิทยากร
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ผลการดาเนินงานด้านการวิจัย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน
รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ ด้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 –
30 กันยายน 2563)
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
ลาดับ
ชื่อโครงการ
1 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษของกระเจี๊ยบเขียวต่อ
เซลล์เพาะเลี้ยง
2

การพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรในยุคดิจิทัล

3

นโยบายอัตราแลกเปลีย่ นกับปัญหาดุลการค้า ในประเทศไทย

4

การร่วมกันผลิตและนโยบายด้านความยั่งยืน :
พหุกรณีศึกษาด้านนโยบายการจัดการน้า
การปฏิรปู ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจาแยกประเภท
อาชญากรรม การเงินที่สาคัญ และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
แนวทางกฎหมายในการกากับดูแลธุรกิจการปล่อยเช่าห้องพัก
รายวันหรือรายสัปดาห์
การศึกษากฎหมายการเปรียบเทียบการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จากการโฆษณาสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่มไี ขมันสูง
โซเดียม หรือน้าตาลสูง
การพัฒนาตัวชี้วัดความสุขด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาระบบเปิดของไทย
การเปรียบเทียบคุณสมบัตภิ ายนอกของโมเดลการทานายภาวะ
ไตสูญเสียหน้าที่จากสารทึบรังสีในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดเอสทียกสูงที่ได้รับการรักษาหลอดเลือดโคโรนารีย์
ผ่านสายสวนหัวใจของสถาบันโรคทรวงอกกับโมเดลของ
ต่างประเทศ
นวัตกรรมทางจิตวิทยาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี
แนวทางการพัฒนารูปแบบการอาบป่าในบริบทของการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย

5
6
7
8
9

10
11

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

สังกัด
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
ผศ.ดร.ภวัต
สาขาวิชา
เจียมจิณณวัตร
เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
รศ.ดร.อภิญญา วนเศรษฐ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
อ.ดร.สุวดิ า น่วมเจริญ
สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์
อ.ดร.วลัยวรรณ
มธุรสปรีชากุล
ผศ.ดร.เกวลิน
ต่อปัญญาชาญ

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
สาขาวิชา
นิติศาสตร์

อ.ดร.ธัญสินี เล่าส้ม

สานักทะเบียน
และวัดผล
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ผศ.เอกพล กาละดี

รศ.พ.ต.ท. (ญ.) ดร.
สุขอรุณ วงษ์ทิม
รศ.ดร.รชพร จันทร์สว่าง

สาขาวิชา
ศึกษาศาสตร์
สาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
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ทุนอุดหนุนการวิจัยการศึกษาทางไกล
ลาดับ
1

2

3

4
5
6
7

8
9

10

ชื่อโครงการ
การพัฒนาระบบการสัมมนาเสริมด้วยสื่อ
โสตทัศน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาโท แขนงวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษผ่านพอดคาสต์
เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์
ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ตาม
มาตรฐานและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน
MOOC เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดแก้ปัญหา
สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินการเรียนรู้
สาหรับนักศึกษาผูส้ ูงอายุในระบบการศึกษา
ทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อการสอน
ปฏิบัติการด้านการพิมพ์สามมิติ
การพัฒนาตาราเสียงสรุปเนื้อหาแบบบูรณาการ
หน่วยเพื่อเป็นสื่อเสริมสาหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู้บน
ระบบออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การสอน สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เรือ่ ง การนวด
ไทยเพื่อรักษาอาการปวดคอ บ่า ไหล่
การพัฒนาชุดฝึกอบรมที่มีการปฏิสัมพันธ์ผ่าน
แชทบอทเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้การ
กลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ตสาหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ใน
สภาพแวดล้อมอีเลิร์นนิงแบบมีปฏิสัมพันธ์
ตามแนวคิดการเรียนรูเ้ ชิงรุกเพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดขั้นสูงของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
ระบบการศึกษาทางไกล

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.วาสนา ทวีกุลทรัพย์

สังกัด
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

รศ.ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา สานักเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.ศิรริ ัตน์ จาแนกสาร

สานักทะเบียนและวัดผล

ผศ.ดร.ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สานักเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์
รศ.ดร.ศันสนีย์
สังสรรค์อนันต์

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

ผศ.จุฑารัตน์ เสรีวตั ร
รศ.ดร.นิรนาท แสนสา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

อ.ดร.พัทธนันท์ บุตรฉุย

สานักเทคโนโลยีการศึกษา
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ลาดับ
11

12
13

14

ชื่อโครงการ
การพัฒนารูปแบบรายการพอดคาสต์เพื่อการ
เรียนรู้ สาหรับการศึกษาทางไกลใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมแบบออนไลน์เพื่อ
เสริมการเรียนการสอนในชุดวิชา 41201
กฎหมายมหาชน ผ่านสมาร์ตโฟน
การออกแบบและพัฒนาเนื้อหาการเรียนการ
สอนแบบยูบิควิตสั (Ubiquitous Learning):
กรณีศึกษาชุดวิชาการเมืองการปกครองระดับ
นครและมหานครของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาแพลตฟอร์ม “STOU Media for
all” สาหรับการศึกษาทางไกล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวหน้าโครงการ
อ.ดร.พันทิพา อมรฤทธิ์

สังกัด
สานักเทคโนโลยีการศึกษา

รศ.ดร.ฐิติรศั ญาณ์
แก่นเพชร

สานักเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

อ.ดร.วชิระ พรหมวงศ์

สานักเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

แหล่งทุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน

กรมชลประทาน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ลาดับ
1

2
3

4

ชื่อโครงการ
การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่
แก้ไขใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และ
อานาจการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2
การศึกษาผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานกองทุนจัด
รูปที่ดิน
การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่
แก้ไขใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และ
อานาจการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 1
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ลาดับ
5

6

7

8

9

10

ชื่อโครงการ
การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับใหม่)
เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนฯ การเขียน
โครงการแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามแนวทาง
การตรวจสอบ ครั้งที่ 1
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนด
ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอและ
ระดับตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 2
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมให้แก่ผสู้ ูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ
และผูด้ ้อยโอกาสทางสังคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

แหล่งทุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 3
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
จัดทาแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนด
ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอและ
ระดับตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

11

วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ กรณีสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกรายงานหรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ให้เป็นไปตาม
กระบวนการวินัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1
ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในการพิจารณากาหนดเงินประโยชน์
ทดแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2562
การพัฒนาศักยภาพด้านการคานวณราคากลาง
งานก่อสร้าง การจัดทาราคากลางงานทางด้วย
โปรแกรม Constech_ROAD หลักเกณฑ์การ
ประกอบกิจการน้าบาดาลตามพระราชบัญญัติ
น้าบาดาล และการป้องกันมิให้เกิดความรับผิด
ในการปฏิบัตริ าชการใน อปท. ครัง้ ที่ 1
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนด
ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอและ
ระดับตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบางรัก
พัฒนา อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 4
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

12

13

14

15
16

17

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ละหาร

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บางรักพัฒนา

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ขอนยูง
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

18

การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลสร้างก่อ อาเภอ
กุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองเม็ก
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลนายูง อาเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลปะโค อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ถ่อนนาลับ อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลผาสุก
อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอ้อ อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนกลอย อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านธาตุ
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 5

19
20
21
22
23
24
25
26
27

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลสร้างก่อ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองเม็ก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลนายูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลปะโค

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ถ่อนนาลับ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลผาสุก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองอ้อ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนกลอย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านธาตุ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
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ชื่อโครงการ

28

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนด
ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอและ
ระดับตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่
แก้ไขใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และ
อานาจการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 6
การกากับคุณภาพบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปี 2563
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 7
การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่
แก้ไขใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และ
อานาจการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5
การจ้างเหมาบริการให้ความรูเ้ พื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในกิจกรรมการ
สร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สาหรับกลุม่
โรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

29

30

31
32

33

34

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
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หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

35

การจัดทาคูม่ ือกากับดูแลธุรกิจที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยลงทุน/ร่วมลงทุน

36

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
นางเยียรยง ไชยรัตน์
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองแวงแก้มหอม
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ กรณีสานักงาน รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกรายงานหรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ให้เป็นไปตาม
กระบวนการวินัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน หลักเกณฑ์
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
การเลือกตั้ง คุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และ
สวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกสภาและผูบ้ ริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1

เทศบาลตาบล
หนองแวงแก้มหอม

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 8
การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับใหม่) เทคนิคการบริหารจัดการ
กองทุนฯ การเขียนโครงการแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามแนวทางการตรวจสอบ ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 1

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

37

38

39

40

41

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล กรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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42

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
รวบรวมจัดทาต้นฉบับรายงานตามมาตรา 73
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่ฯ ประจาปี 2562

ผศ.ดร.มนวิภา วงรุจริ ะ

สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

43

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานด้าน
สวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ชุมชนโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
ทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาลเงินอุดหนุน
เด็ดแรกเกิด สภาเด็กและเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
สังคม (เชิงปฏิบัติการ) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการ ตามโครงการบูรณา
การฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม
(e-payment) ตามระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 9
การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับใหม่) เทคนิคการบริหารจัดการ
กองทุนฯ การเขียนโครงการแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามแนวทางการตรวจสอบ ครั้งที่ 3
การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล ครั้ง
ที่ 2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

44

45

46

47

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน
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50
51

52

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

การพัฒนาศักยภาพด้าน วิธีการและขั้นตอน
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
การสารวจ การประเมินและการใช้บัญชีทุน
ทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประโยชน์
ในการคานวณและการประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สาหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3
การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับใหม่) เทคนิคการบริหารจัดการ
กองทุนฯ การเขียนโครงการแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามแนวทางการตรวจสอบ ครั้งที่ 4
การสารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการให้บริการและ
ภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2563
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53

การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาศักยภาพ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
บุคลากรด้านการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
สังคม (เชิงปฏิบัติการ) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการ ตามโครงการบูรณา
การฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม
(e-payment) ตามระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

54

การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสร้างแบรนด์ต้นแบบเชิงบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชื่อมโยง
วัฒนธรรมเมืองโบราณอู่ทอง 5.0
การจ้างศึกษารูปแบบ และแรงจูงใจในการ
จัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับกลไก
เรดด์พลัสในชุมชนบริเวณพื้นที่ป่าชายเลนบ้าน
ท่าบ่อโก ท้องที่อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.เสาวนี ชินนาลอง

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

อ.ดร.สุธดิ า มณีอเนกคุณ

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

55
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56

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สื่อเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

กรมประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.พ.ต.ท.ศิริวรรณ
อนันต์โท

กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

การประเมินผลโครงการสร้างความเข้าใจ
ประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 1
จ้างเหมาบริการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการ
สื่อสารในภาวะวิกฤต
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารผลการดาเนินงาน
ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
การยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีไทยริมคลองในจังหวัดนนทบุรี
ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ
- เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว

รศ.ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ กรมประชาสัมพันธ์

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 3
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 1
การพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมกิจการโทรทัศน์ด้วยมาตรการร่วม
ผลิตรายการโทรทัศน์ (Co-Production)

57
58
59
60
61
62

63
64
65
66

67

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและข้อห้ามของ
สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

สานักงานกิจการยุติธรรม

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

สานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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68

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 4
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 5
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 6
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 3
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 4
การติดตามและประเมินผลการกระจายอานาจ
การบริหารและจัดการศึกษาเพื่อความเป็นอิสระ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.สุทธิวรรณ
ตันติรจนาวงศ์

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

75

การจัดทาสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ในวาระ
80 ปีอาคารไปรษณีย์กลางบางรัก

อ.ดร.สุชาติ แสนพิช

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

76

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลผึ้งรวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การวิจัยการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างราคาผล
ปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มทั้งระบบ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ผึ้งรวง

รศ.ดร.สมบัติ พันธ์วิศิษฏ์

กรมการค้าภายใน

78

การพัฒนาหลักสูตรเตรียมพร้อมและสื่อการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาสุขภาวะผูส้ ูงอายุ

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

79

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19

รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

69
70
71
72
73
74

77

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน
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หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

การจัดทาระบบ E- learning และนวัตกรรม
รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์
สื่อสารการสอนด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1

สถาบันการประชาสัมพันธ์

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากข้าวสารอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยทราย อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างเสือ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญธรรม อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลกุดนกเปล้า
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ปากข้าวสาร

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตาบล
ห้วยทราย

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างเสือ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญธรรม

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลกุดนกเปล้า

87

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

88

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

89

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
สว่าง อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคกแย้
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลคาพราน
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสว่าง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกแย้

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลคาพราน

81
82
83
84
85
86

90
91
92

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองสระบุรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านยาง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลเมืองสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านยาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 5
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลพุกร่าง
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกใหญ่หรเทพ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลิงอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
สองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลสวนดอกไม้
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบัวลอย
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
พุคาจาน อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลพุกร่าง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกใหญ่หรเทพ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลิง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
สองคอน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลสวนดอกไม้

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บัวลอย

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
พุคาจาน

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

34

รายงานประจาปีงบประมาณ 2563
ANNUAL REPORT 2020

ลาดับ

ชื่อโครงการ

106

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเตาปูน
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การพัฒนารายวิชาผู้ดูแลผูส้ ูงอายุ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
เตาปูน

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

108

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

สานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

109

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
จักรสีห์ อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยขมิ้น อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลไผ่ต่า
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวโพ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาไหล อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหน้าพระลาน
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลตาบลบ้านยาง อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
มะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารแดง อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาวเรือง อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
จักรสีห์

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยขมิ้น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลไผ่ต่า

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวโพ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาไหล

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลหน้าพระลาน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลบ้านยาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะปราง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารแดง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ดาวเรือง
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119

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
ม่วงงาม อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองทับกวาง อาเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเริงราง
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลหน้า
พระลาน อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลบางโขมด อาเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
สรวง อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การคัดเลือกมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูล
ผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล: ระยะที่ 2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ม่วงงาม

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลเมืองทับกวาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
เริงราง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หน้าพระลาน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลบางโขมด

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสรวง

รศ.ดร.น้าทิพย์ วิภาวิน

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตาบลหนอง
กระทุ่ม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตาบลวิหาร
ขาว อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
เรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หมู อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
ตูม-โพนทอง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาสมพุง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตาบล
หนองกระทุ่ม

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารขาว

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเรือ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหมู

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกตูม-โพนทอง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาสมพุง
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132

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าคล้อ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลตะกุด
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของ
ประชาชนในการใช้บริการโทรทัศน์ ในยุค
ภูมิทัศน์สื่อใหม่

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าคล้อ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลตะกุด

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาพญากลาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ก

รศ.ดร.สันทัด ทองรินทร์

138

การวิจัยและพัฒนาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

139

การศึกษารูปแบบการดาเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยวสูงอายุที่มีการใช้จ่ายสูง
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลคลอง
ข่อย อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
เทศบาลตาบลบางพลับ อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตาบลบ้าน
หม้อ อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แป้ง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลถอนสมอ
อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

รศ.ดร.ราณี อิสิชัยกุล

สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
ศูนย์รณรงค์หาเสียงการ
เลือกตั้งทีมรวมพลังร่วม
สร้างสุข
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

133
134
135
136
137

140
141
142
143
144

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองข่อย

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลบางพลับ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตาบล
บ้านหม้อ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแป้ง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลถอนสมอ
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145

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกบ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลตาบลหัวปลวก อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเขาวง
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลา อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
มิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลไผ่
ขวาง อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลชะอม
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโรง อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบางรัก
น้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
การจัดทาร่างข้อเสนอธรรมนูญชุมชนระดับ
ตาบลในพื้นที่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา:
นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

146
147
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150
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157

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกบ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลหัวปลวก

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาวง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาบลบ้านลา

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ชาผักแพว

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
มิตรภาพ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ขวาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ชะอม

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองโรง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บางรักน้อย

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

สานักงานการวิจัยแห่งชาติ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านป่า
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158

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่ อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
อ้อมเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านขาว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหายโศก
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
สร้อยพร้าว อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลข้าวสาร
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านใหม่

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
อ้อมเกร็ด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านขาว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หายโศก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สร้อยพร้าว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้าวสาร

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลพังงู
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหาน อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสาม
พร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกลางใหญ่
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
พังงู

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านจั่น

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สามพร้าว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกลางใหญ่

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โพนงาม

159
160
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163

164
165
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แหล่งทุน

39

รายงานประจาปีงบประมาณ 2563
ANNUAL REPORT 2020

ลาดับ

ชื่อโครงการ

171

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลคอนสาย
อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนางัว
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลจาปี อาเภอศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตาด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลลาพันชาด
อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลตูมใต้
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลผาสุก
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลศรีธาตุ
อาเภอศรีมหาธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

172
173
174
175
176
177
178
179
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182

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลคอนสาย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลนางัว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแดง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลจาปี

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองแวง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลลาพันชาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตูมใต้

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ผาสุก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีธาตุ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านโปร่ง
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การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนากว้าง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลกุดจับ
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงยืน
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ไฮ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสูง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านผือ อาเภอบ้าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงพิณ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลคาด้วง
อาเภอบ้านผือนี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลนางัว
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สุมเส้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นากว้าง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดจับ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงยืน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไฮ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนสูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านผือ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาดี

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงพิณ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
คาด้วง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลนางัว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองไผ่
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195

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาแค
อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาคา
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยสามพาด อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแสง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกู่แก้ว อาเภอกู่แก้ว
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลเมืองโนนสูง-น้าคา
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลอูบมุง
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชัย
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลเชียงแหว
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นาชุมแสง อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

196
197

198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาแค

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาคา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยสามพาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแสง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นิคมสงเคราะห์

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เตาไห

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกู่แก้ว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลเมืองโนนสูง-น้าคา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาข่า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลอูบมุง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านชัย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลเชียงแหว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาชุมแสง
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208

การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลเวียงคา อาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาพู่
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหยวก อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหัวนาคา
อาเภอบ้านศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นาทราย อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านยวด
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาม่วง
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลน้าพ่น
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลศรีธาตุ อาเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ม่วง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านโคก อาเภอ
สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เหล่า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลเวียงคา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาพู่

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
อุ่มจาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหยวก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหัวนาคา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาทราย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านยวด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาม่วง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าพ่น

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลศรีธาตุ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านม่วง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านโคก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเหล่า
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221

การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเขือน้า
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเพ็ญ
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองบัวบาน อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสามัคคี
อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลแชแล อาเภอ
กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหมูมน่ อาเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ศรีสาราญ
อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อเทศบาลตาบลหนองหว้า อาเภอกุมภวาปี
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลตาลเลียน
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านจันทน์ อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวคู อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกุงทับม้า
อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เขือน้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็ญ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองบัวบาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สามัคคี

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลแชแล

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หมูม่น

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์ศรีสาราญ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองหว้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาลเลียน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านจันทน์

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวคู

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกุงทับม้า
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234

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนายูง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลสร้างคอม
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลนาข่า อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลโนนหวาย
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
กลาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลคาบลเชียงเพ็ง
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลนายูง อาเภอนายูง
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสะแบง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ทอง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลปะโค
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลผักตบ
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลคาบง
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลสร้างก่อ
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นายูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลสร้างคอม

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลนาข่า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลโนนหวาย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกกลาง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลคาบลเชียงเพ็ง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลนายูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สะแบง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนทอง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลปะโค

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลผักตบ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลคาบง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลสร้างก่อ
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247

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองขอนกว้าง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลอ้อมกอ
อาเภอบ้างดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงดา
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองเม็ก
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างก่อ
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านตาด
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนกลอย อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลไชยวาน
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกกลาง อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเชียง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาดทอง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลทมนา
งาม อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองขอน
กว้าง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
อ้อมกอ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงดา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองเม็ก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สร้างก่อ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านตาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนกลอย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลไชยวาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกกลาง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเชียง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาดทอง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ทมนางาม
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260

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกุดจับ
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลทับกุง
อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลเมืองเพีย
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นาสะอาด อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาลเลียน อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

261
262
263
264

หัวหน้าโครงการ

47

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกุดจับ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ทับกุง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลเมืองเพีย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาสะอาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาลเลียน

รายชื่อโครงการวิจัยที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ : เงินงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ)
ลาดับที่
1

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบมี รศ.สุรัชดา สุบรรณ ณ อยุธยา
ส่วนร่วมบนฐานสิ่งแวดล้อมชุมชน

สังกัด
สานักเทคโนโลยีการศึกษา

งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนรัตนโกสินทร์สมโภช 200 ปี
ลาดับที่
1

ชื่อโครงการ
การประเมินลักษณะประจาพันธุ์และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของกระเจีย๊ บเขียว
ด้วยเครื่องหมายไอเอสเอสอาร์

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

สังกัด
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ

สังกัด

2

ผลกระทบของการกากับดูแลกิจการต่อมูลค่ากิจการ
และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

รศ.ธัญญรัศม์
วศวรรณวัฒน์

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

3

การพัฒนานโยบายผูส้ ูงอายุท้องถิ่นไทย

อ.ดร.ลักษณา ศิริวรรณ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

4

แนวทางการกาหนดความผิดมูลฐานในการป้องกัน
อ.ปัณณวิช ทัพภวิมล
และปราบปรามการฟอกเงินของกลุ่มประเทศอาเซียน

สาขาวิชานิติศาสตร์

5

สมรรถนะการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติสาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
และคณะ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

6

รูปแบบการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจัดการธุรกิจ
แบบคลัสเตอร์ กรณีศึกษาคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์
สไตล์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

7

แนวทางการตลาดดิจิทัลของธุรกิจเภสัชภัณฑ์ใน
ประเทศไทยภายใต้ความขัดแย้งของการให้ข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจและจริยธรรม

ผศ.ภญ.ดร.อโณทัย
งามวิชัยกิจ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

วิจัยวิชาการสาหรับอาจารย์ประจา สาขาวิชา/สานัก/สถาบัน
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.วรินธร มณีรตั น์

สังกัด

1

ผลของการเสริมหญ้ารีแพร์ต่อสมรรถภาพการผลิต
และคุณภาพซากในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลือง
หางขาว

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์

2

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
(MOOC) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน

3

ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน และการยับยั้งปฎิกิริยา
ออกซิเดชันของลิพิดของกากกาแฟในอาหาร

ผศ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

สาขาวิชามนุษยนิเวศ
ศาสตร์

4

การวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยโมเดล DNA

ผศ.ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล

สานักทะเบียนและวัดผล

5

การย่อยอาหารจาลองของมนุษย์ตอ่ ชีวปริมาณออก
ฤทธิ์ ฤทธิ์การต้านออกซิเดชัน และฤทธิ์ต้านการแบ่ง
เซลล์ของสารสกัดหยาบจากกากกาแฟ

ผศ.ดร.ศรชัย สินสุวรรณ

สาขาวิชามนุษยนิเวศ
ศาสตร์
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6

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

ผลของถ่านชีวภาพจากเตาแต่ละแบบต่อคุณสมบัตดิ ิน อ.ดร.จรรยา สิงห์คา
การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของข้าวโพด
หวานสีม่วง
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการจัดทาฉลากแสดง
รศ.ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
ความเป็นอันตรายของสารเคมีตามระบบสากล GHS
มาตรการทางกฎหมายในการแสวงหาพยานหลักฐาน อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้า
โดยการใช้มาตรการพิเศษในคดีที่เกี่ยวกับองค์กร

7
8

49

สังกัด
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และสหกรณ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
สาขาวิชานิติศาสตร์

วิจัยการศึกษาทางไกล
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

สังกัด

1

การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพือ่ การเรียนการสอน อ.เสกสรร อามาตย์มนตรี สานักเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล สาหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการ
มองเห็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2

การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบวัดสมิทธิภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามกรอบการอ้างอิงทางภาษา
ของสหภาพยุโรป
การพัฒนาแบบวัดทักษะการรู้ดิจทิ ัลแบบออนไลน์
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องเทคนิคและเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

3
4

อ.ดร.ศจี จิระโร

สานักทะเบียนและวัดผล

อ.ดร.สุชาดา
สกลกิจรุ่งโรจน์

สานักทะเบียนและวัดผล

ผศ.ณรงค์ ทีปประชัย

สานักทะเบียนและวัดผล
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วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ : ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

1

การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่แก้ไข
ใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และอานาจการ
ให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ สาหรับ
ผู้บริหาร ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 2
การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่แก้ไข
ใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และอานาจการ
ให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ สาหรับ
ผู้บริหาร ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 3
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่าย
งบประมาณและดาเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม
และระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ฉบับใหม่ลา่ สุด ครั้งที่ 1

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

4

การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการปฏิบัติงานตาม รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(ฉบับใหม่) เทคนิคการบริหารจัดการกองทุนฯ การ
เขียนโครงการแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตามแนวทางการตรวจสอบ
ครั้งที่ 1

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

5

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดทา
แผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาใน
ระดับอาเภอและระดับตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

6

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่าย
งบประมาณและดาเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม
และระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด ฉบับใหม่ลา่ สุด ครั้งที่ 2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2

3

แหล่งทุน
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

7

การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพและผูด้ ้อยโอกาสทาง
สังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

8

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สงู อายุ เบี้ยความพิการ
เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและ
ดาเนินการตามแนวทางใหม่เพิม่ เติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด
ครั้งที่ 3
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดทาแผนการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอและระดับ
ตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ กรณีสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) ออกรายงานหรือคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด
ให้เป็นไปตามกระบวนการวินัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
ดาเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการ
พิจารณากาหนดเงินประโยชน์ทดแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีสาหรับพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจาปี 2562

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลละหาร

9

10

11

12

การพัฒนาศักยภาพด้านการคานวณราคากลางงาน
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ก่อสร้าง การจัดทาราคากลางงานทางด้วยโปรแกรม
Constech_ROAD หลักเกณฑ์การประกอบกิจการน้า
บาดาลตามพระราชบัญญัติน้าบาดาล และการป้องกันมิให้
เกิดความรับผิดในการปฏิบตั ิราชการใน อปท. ครั้งที่ 1

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

13

การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการจัดทาแผนการ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนดตัวชี้วัดเพื่อการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอและระดับ
ตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

14

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลบางรักพัฒนา อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางรักพัฒนา
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

15

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย
ความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ การเบิกจ่าย
งบประมาณและดาเนินการตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม
และระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพือ่ การเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 4

16

การประเมินและสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ นางเยียรยง ไชยรัตน์
องค์การบริหารส่วนตาบลขอนยูง อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ นางเยียรยง ไชยรัตน์
เทศบาลตาบลสร้างก่อ อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลขอนยูง

การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
นางเยียรยง ไชยรัตน์
เทศบาลตาบลหนองเม็ก อาเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ นางเยียรยง ไชยรัตน์
เทศบาลตาบลนายูง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตาบลหนองเม็ก

20

การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
เทศบาลตาบลปะโค อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลตาบลปะโค

21

การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
นางเยียรยง ไชยรัตน์
องค์การบริหารส่วนตาบลถ่อนนาลับ อาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
นางเยียรยง ไชยรัตน์
เทศบาลตาบลผาสุก อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลถ่อนนาลับ

การประเมินและสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ นางเยียรยง ไชยรัตน์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอ้อ อาเภอหนองวัวซอ
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ นางเยียรยง ไชยรัตน์
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนกลอย อาเภอพิบูลย์รักษ์
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ นางเยียรยง ไชยรัตน์
เทศบาลตาบลบ้านธาตุ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองอ้อ

17
18
19

22
23
24
25

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

52

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตาบลสร้างก่อ

เทศบาลตาบลนายูง

เทศบาลตาบลผาสุก

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนกลอย
เทศบาลตาบลบ้านธาตุ
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ลาดับ

ชื่อโครงการ

26

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 5
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขั้นตอนการ
จัดทาแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งการกาหนด
ตัวชี้วัดเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแนวทางการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอและ
ระดับตาบล พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่
แก้ไขใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และ
อานาจการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 6
การกากับคุณภาพบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปี 2563
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 7

27

28

29

30
31

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ชื่อโครงการ

32

การพัฒนาความรู้กฎหมายและระเบียบตามที่
แก้ไขใหม่ ฉบับ 2562 เพื่อรองรับหน้าที่และ
อานาจการให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5
การจ้างเหมาบริการให้ความรูเ้ พื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในกิจกรรมการ
สร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สาหรับกลุม่
โรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 4

33

34
35

36

37

38

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

สานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
นางเยียรยง ไชยรัตน์
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองแวงแก้มหอม
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
วิธีปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ กรณีสานักงาน รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ออกรายงานหรือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด ให้เป็นไปตาม
กระบวนการวินัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน หลักเกณฑ์
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
การเลือกตั้ง คุณสมบัติ สิทธิหน้าที่ และ
สวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกสภาและผูบ้ ริหาร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1

เทศบาลตาบล
หนองแวงแก้มหอม

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 8
การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับใหม่) เทคนิคการบริหารจัดการ
กองทุนฯ การเขียนโครงการแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามแนวทางการตรวจสอบ ครั้งที่ 2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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39
40

41

42

43

44
45

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 1
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานด้าน
สวัสดิการทางสังคม การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ชุมชนโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
ทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาลเงินอุดหนุน
เด็ดแรกเกิด สภาเด็กและเยาวชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
สังคม (เชิงปฏิบัติการ) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการ ตามโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม
(e-payment) ตามระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติมที่
เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและดาเนินการ
ตามแนวทางใหม่เพิ่มเติม และระเบียบกรม
กิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลีย้ งดูเด็กแรกเกิด
ฉบับใหม่ล่าสุด ครั้งที่ 9
การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับใหม่) เทคนิคการบริหารจัดการ
กองทุนฯ การเขียนโครงการแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามแนวทางการตรวจสอบ ครั้งที่ 3

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพด้าน วิธีการและขั้นตอน
การสารวจ การประเมินและการใช้บัญชีทุน
ทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประโยชน์
ในการคานวณและการประเมินภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

46

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สาหรับข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครั้งที่ 1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

47

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 3
การพัฒนาศักยภาพด้านแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (ฉบับใหม่) เทคนิคการบริหารจัดการ
กองทุนฯ การเขียนโครงการแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามแนวทางการตรวจสอบ ครั้งที่ 4
การพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการบริหารจัดการงานสวัสดิการ
สังคม (เชิงปฏิบัติการ) การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบีย้ ความพิการ ตามโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม
(e-payment) ตามระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจ้างศึกษารูปแบบ และแรงจูงใจในการ
จัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับกลไก
เรดด์พลัสในชุมชนบริเวรพื้นที่ป่าชายเลน
บ้านท่าบ่อโก ท้องที่อาเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 1
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 3
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 1

อ.ดร.สุธดิ า มณีอเนกคุณ

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48
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ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

55

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและข้อห้ามของ
สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

56

การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 4
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 5
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตั ิงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมการจ่ายเงิน
ในระบบ e-social welfare ครั้งที่ 6
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 2
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 3
การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ด้านกลยุทธ์การพัฒนางานบุคคล
ครั้งที่ 4
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลผึ้งรวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากข้าวสารอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยทราย อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างเสือ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลผึ้งรวง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ปากข้าวสาร

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตาบล
ห้วยทราย

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างเสือ

57
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ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเจริญ
ธรรม อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลกุดนกเปล้า
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
เจริญธรรม

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลกุดนกเปล้า

69

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70

การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

71

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 4
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
สว่าง อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคกแย้
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลคาพราน
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลเมืองสระบุรี
อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านยาง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสว่าง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกแย้

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลคาพราน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลเมืองสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านยาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น หัวใจของงานบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 5
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

68
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80

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลพุกร่าง อาเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกใหญ่หรเทพ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลิงอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
สองคอน อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลสวนดอกไม้
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบัวลอย
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
พุคาจาน อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเตาปูน
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การบริหารจัดการงานสวัสดิการสังคมในบริบท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลพุกร่าง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกใหญ่หรเทพ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลิง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
สองคอน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลมวกเหล็ก

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลสวนดอกไม้

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บัวลอย

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
พุคาจาน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
เตาปูน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
จักรสีห์ อาเภอเมืองสิงห์บรุ ี จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยขมิ้น อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลไผ่ต่า
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
จักรสีห์

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยขมิ้น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลไผ่ต่า

81
82
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92

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน
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93

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หัวโพ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
ปลาไหล อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหน้าพระลาน
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลตาบลบ้านยาง อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
มะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารแดง อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การพัฒนาชุมชนและเครือข่ายในการจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่งในจังหวัดเพชรบุรี

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

105

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวโพ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาไหล

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลหน้าพระลาน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลบ้านยาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะปราง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารแดง

รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ

สานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากร รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ
น้าของเครือข่ายชุมชน ด้วยกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มน้าปิงตอนบน
การวิเคราะห์กฎหมายที่มผี ลบังคับใช้อยู่
อ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ สถาบันพระปกเกล้า
การจัดทามาตรฐานศูนย์ปฏิบตั ิการเพื่อป้องกัน
การกระทาความรุนแรงในครอบครัว
การพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สาหรับการเรียน
การสอนในระบบเปิด (MOOC)
การพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนในการยกระดับ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สกู่ ารพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (Creative Industry
Village : CIV) ภาคเหนือ
ระบบการเลือกตั้งกับการสร้างความเป็นธรรม
ทางสังคม: กรณีศึกษาอิทธิพลของเงิน
ผลประโยชน์และเครือข่ายอุปถัมภ์ในการ
เลือกตั้ง 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี

ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง

กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว
รศ.ดร.สมัครสมร แจ่มหล้า สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รศ.ฐปนรรต พรหมอินทร์

สถาบันพระปกเกล้า
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ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

106

Improving strategies for dealing with
increasing resource scarcity and
variability in small scale fisheries.
การกากับคุณภาพบริการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
เสี่ยงในกลุ่มภาวะโรคเมตาบอลิก เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ปี 2562
การพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการเรียนรู้
สาหรับช่วงวัยแรงงานและวัยผูส้ ูงอายุใน
ศตวรรษที่ 21
การพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการ
เรียนการสอน MOOC ปีงบประมาณ 2561

ผศ.ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

Swedish Research
Council

รศ.ดร.นิตยา เพ็ญศิรินภา

สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ

ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

107
108
109
110

สังกัด

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การ
รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สาหรับการเรียน ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี
การสอน (MOOC) ปีงบประมาณ 2561
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลาง
ตอนบน

กรมประชาสัมพันธ์

112

กลยุทธ์การสื่อสารและการใช้สื่อสร้างสรรค์จาก
ทุกภาคส่วนเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

113

การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การสร้าง รศ.ดร.ไพบูรณ์
สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
คะเชนทรพรรค์
งบประมาณ พ.ศ.2562
การติดตามและประเมินผลการบูรณาการองค์
รศ.ดร.สมคิด พรมจุย้
ความรู้แบบสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

115

การปรับปรุงตาราอบรมหลักสูตรผู้ประกาศใน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

116

การจัดทาแผนต้นแบบการสื่อสารเพื่อเพิ่มการ
รับรู้ แบรนด์ สปสช. และ สายด่วน 1330 กับ
เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักประกัน
สุขภาพระดับภูมิภาค
การประเมินจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารมวลชนของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
แผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ

111

114

117

รศ.ดร.ปิยฉัตร ล้อมชวการ

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์
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119

120

121

122
123
124
125

126
127
128

ชื่อโครงการ
การส่งเสริมศักยภาพการเป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนเพื่อคน
ทั้งมวลในจังหวัดชุมพร
รายงานการวิเคราะห์และประมวลผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน ในการสอบปลายปีของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2561

หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง

สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย

ผศ.ดร.ศศิธร ชุตินันทกุล

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐาน
ดร.รสิกา อังกูร
คุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวและ
มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 8 การ
พัฒนาศักยภาพโฮมสเตย์ทผี่ ่านมาตรฐาน
กรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นต้นแบบ Health
Homestay
การสารวจและวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรม
รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์
ด้านการแข่งขันในเชิงเนื้อหารายการ
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแห้ง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านยาง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารแดง อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลกุดนกเปล้า
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

กรมการท่องเที่ยว

สานักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยแห้ง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านยาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารแดง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลกุดนกเปล้า

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างเสือ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเรือ อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบัวลอย
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองย่างเสือ
องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเรือ
องค์การบริหารส่วนตาบล
บัวลอย
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129

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาสมพุง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ปากข้าวสารอาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองยาว อาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยขมิ้น อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาพญากลาง อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลตลิ่งชัน
อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลไผ่ต่า
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลซับ
สนุ่น อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาสมพุง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ปากข้าวสาร

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองยาว

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยขมิ้น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาพญากลาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่ามะปราง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตลิ่งชัน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลไผ่ต่า

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ซับสนุ่น

138

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลธารเกษม
อาเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลธารเกษม

139

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสว่าง อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลคชสิทธิ์
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสรวง อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

130
131
132
133
134
135
136
137

140
141

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสว่าง
องค์การบริหารส่วน
ตาบลคชสิทธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสรวง
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142

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลเมืองเก่า
อาเภอเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวโพ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลบางโขมด
อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาไหล อาเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าคล้อ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลม่วง
งาม อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลสวนดอกไม้
อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลแสลงพัน
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตาบล
อ้อมเกร็ด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตาบล
หนองกระทุ่ม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี

143
144
145

146

147
148
149
150
151
152
153

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลเมืองเก่า

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวโพ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลบางโขมด

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาไหล

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
เขาดินพัฒนา

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าคล้อ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
วังม่วง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ม่วงงาม

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลสวนดอกไม้

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลแสลงพัน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตาบล
อ้อมเกร็ด

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตาบล
หนองกระทุ่ม
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154

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์กรบริหารส่วนตาบล
บ้านหม้อ อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากเทศบาลตาบลถอนสมอ
อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโคก
สะอาด อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลตะกุด อาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลตาบลบ้านยาง อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเทศบาลตาบลคชสิทธิ์ อาเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาหมอ อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลท่าตูม
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์กรบริหารส่วนตาบล
บ้านหม้อ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลถอนสมอ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกสะอาด

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลตะกุด

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลบ้านยาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลคชสิทธิ์

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองปลาหมอ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าตูม

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกบ อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลผึ้งรวง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลวังม่วง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกบ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ผึ้งรวง

155
156
157
158
159
160
161

162
163
164

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน
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165

การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลโคกแย้
อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
มิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลา อาเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหน้าพระลาน
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลโรงช้าง
อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลไก่เส่า
อาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแก้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ขวาง อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านป่า อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
เทศบาลตาบลบางพลับ อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองข่อย อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแป้ง อาเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารขาว อาเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกแย้

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
มิตรภาพ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาบลบ้านลา

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลหน้าพระลาน

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
โรงช้าง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ไก่เส่า

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแก้ง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
ไผ่ขวาง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านป่า

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลบางพลับ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
คลองข่อย

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแป้ง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
วิหารขาว
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หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

178

การพัฒนากลไกความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านหลักสูตรการส่งเสริมการรู้เท่าทันและ
เฝ้าระวังสื่อ
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลปลายบาง
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านขาว อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเขือน้า
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลนางัว อาเภอ
น้าโสม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลข้าวสาร
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกลางใหญ่
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหยวก อาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนากว้าง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
แวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงยืน
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รศ.ดร.กมลรัฐ อืนทรทัศน์

สานักงานกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลปลายบาง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านขาว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองนาคา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เขือน้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลนางัว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้าวสาร

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกลางใหญ่

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านหยวก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นากว้าง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงยืน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โพนงาม

179
180
181

182
183
184
185
186
187
188
189
190
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91

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงพิณ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลจาปี
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาไหม
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลศรีธาตุ
อาเภอศรีมหาธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เสอเพลอ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลอุ่มจาน
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นิคมสงเคราะห์ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลดงเย็น
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตาด อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านโปร่ง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลคอนสาย
อาเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไฮ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นาทราย อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงพิณ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลจาปี

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาไหม

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ศรีธาตุ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เสอเพลอ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
อุ่มจาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นิคมสงเคราะห์

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ดงเย็น

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านตาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านโปร่ง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลคอนสาย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองไฮ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาทราย
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204

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลพังงู
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวคู อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสุมเส้า
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาแค
อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองบัวบาน
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านชัย
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนางัว
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแดง อาเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเหล่า อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลอ้อมกอ
อาเภอบ้างดุง จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลโนนหวาย
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาพู่
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบลงงู

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหัวคู

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สุมเส้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาแค

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองบัวบาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านชัย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นางัว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาบัว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแดง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเหล่า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
อ้อมกอ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลโนนหวาย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาพู่
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217

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลคาด้วง
อาเภอบ้านผือนี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหมูม่น
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาข่า
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยสามพาด อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลัก อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านก้อง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหาน อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
สร้อยพร้าว อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็ญ อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลตูมใต้
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านจันทน์ อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดุง
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

218
219
220
221

222
223
224
225
226
227
228
229

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
คาด้วง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแวง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หมูม่น

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาข่า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ห้วยสามพาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหลัก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านก้อง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สร้อยพร้าว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เพ็ญ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตูมใต้

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านจันทน์

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านดุง
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230

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนายูง
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโพนสูง
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลเชียงแหว
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลตาลเลียน
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลเมืองโน่นสูง-น้าคา
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านผือ
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านยวด
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเตาไห
อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาทม
อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นายูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าลี่

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โพนสูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลเชียงแหว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลตาลเลียน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาดี

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านจั่น

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลเมืองโน่นสูง-น้าคา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านผือ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านยวด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เตาไห

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาทม
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242

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแสง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลกุดจับ
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองไผ่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกู่แก้ว อาเภอกู่แก้ว
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกกลาง อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาคา
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลคาบลเชียงเพ็ง
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
สามพร้าว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกุงทับม้า อาเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลศรีธาตุ
อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โนนทอง อาเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลคาเลาะ
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

243
244
245
246
247
248
249
250

251
252
253

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองแสง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดจับ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองไผ่

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกู่แก้ว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกกลาง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาคา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลคาบลเชียงเพ็ง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สามพร้าว

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกุงทับม้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลศรีธาตุ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนทอง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
คาเลาะ
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254

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์ศรีสาราญ อาเภอโนนสะอาด
จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลนาข่า อาเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหายโศก
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลอูบมุง อาเภอ
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลนาม่วง
อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านม่วง อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลคาบง
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านโคก
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลโนนทอง
อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลผักตบ
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นาชุมแสง อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสะแบง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โพธิ์ศรีสาราญ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลนาข่า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หายโศก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลอูบมุง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาม่วง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านม่วง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลคาบง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านโคก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลโนนทอง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลผักตบ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาชุมแสง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
สะแบง
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266

การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
กุดค้า อาเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
หมากหญ้า อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงดา
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลหนองหว้า
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกุดหมากไฟ
อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลสร้างคอม
อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลกุดจับ
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลไชยวาน
อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนหายโศก อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
โคกกลาง อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลเมืองเพีย
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ทมนางาม อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงหวาง อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278

หัวหน้าโครงการ

แหล่งทุน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดค้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
หมากหญ้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงดา

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลหนองหว้า

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกุดหมากไฟ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลสร้างคอม

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลกุดจับ

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลไชยวาน

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนหายโศก

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โคกกลาง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลเมืองเพีย

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ทมนางาม

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงหวาง
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ชื่อโครงการ
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบ้านเชียง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสูง
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาดทอง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
นาสะอาด อาเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลปะโค
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลแชแล
อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลบ้านตาด
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ประเมินผลสารวจความพึงพอใจผูใ้ ช้บริการ
ตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน ปี 2562
การประเมินและสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อองค์การบริหารส่วนตาบล
ตาลเลียน อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
การพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ และการจัดการ
เรียนการสอนในระบบเปิด (MOOC)
ปีงบประมาณ 2562 (ระยะที3่ )
การสารวจและประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
การสารวจประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อเทศบาลตาบลวังม่วง
อาเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการทีด่ ี เพื่อรับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หัวหน้าโครงการ
นางเยียรยง ไชยรัตน์

แหล่งทุน
เทศบาลตาบ้านเชียง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
โนนสูง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาดทอง

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
นาสะอาด

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลปะโค

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลแชแล

นางเยียรยง ไชยรัตน์

เทศบาลตาบลบ้านตาด

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

นางเยียรยง ไชยรัตน์

องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาลเลียน

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

องค์การบริหารส่วนตาบล
วังม่วง

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลตาบลวังม่วง

ผศ.ดร.นราธิป ศรีราม

สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี
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ลาดับ
292
293
294
295

ชื่อโครงการ
การส่งเสริมการจัดการอาหารปลอดภัยและ
เกษตรอินทรียเ์ พื่อสุขภาวะของผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนารายวิชาสาหรับข้าราชการ

หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร.เบญจมาศ
อยู่ประเสริฐ

แหล่งทุน
สานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ

รศ.ดร.สมัครสมร แจ่มหล้า

การพัฒนาสมรรถนะบุคคลก่อนเข้าสู่
กระบวนการประเมินจริงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ Thai MOOC และ
การพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ใช้งานระบบการ
เรียนรู้ออนไลน์ Thai MOOC (Help Desk)

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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การเปรียบเทียบจานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
การเปรียบเทียบจานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและที่ดาเนินการแล้วเสร็จจากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในรอบ 5 ปีงบประมาณ (2559-2563) สถาบันวิจยั และพัฒนาได้
ดาเนินการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่คณาจารย์และบุคลากรจากแหล่งทุนต่างๆ ภายใน
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. ทุ น วิ จั ย จากงบประมาณแผ่น ดิน (ปกติ) เป็ นการวิจั ยประยุก ต์ที่ ส อดคล้ อ งกั บพั นธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยและสาขาวิชา กับแผนการวิจัยแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาล
2. ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (โครงการบริการวิชาการแก่สังคม) เป็นงานวิ จัยที่นาความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัยที่มุ่งสร้าง
ผลลัพธ์ที่สามารถส่งผลกระทบต่อพื้นที่/ชุมชน/กลุ่มตัวอย่างที่รับบริการวิชาการแก่สังคมอย่างชัดเจน
3. ทุ น วิ จั ย จากกองทุ น รั ต นโกสิ น ทร์ ส มโภช 200 ปี เป็ น การวิ จั ย เพื่ อ สร้ า งผลงานวิ จั ย ให้ เ ป็ น
ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติในศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
4. ทุ น วิ จั ย ด้ า นการศึ ก ษาทางไกล เป็ น การวิ จั ย ที่ เ น้ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห าร การบริ ก าร
การพัฒนาสื่อและการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกล
5. ทุน วิจั ยวิชาการสาหรั บอาจารย์ป ระจาสาขาวิชา/สานัก/สถาบัน เป็นการวิจัยเพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์
ความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นผลงานวิ จั ย และงานวิ จั ย
เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศ
นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังทาหน้าที่ประสานงานการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก ทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2563 สถาบันวิจัยและพัฒนามีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย
และที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งจากแหล่งทุนภายในและภายนอก จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน และ
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ดังปรากฏในกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบ
ต่อไปนี้
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กราฟที่ 1 จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ปีงบประมาณ 2559-2563
50

46

45
40
35

30

29

30
25
17 16

20
11 12

15
10

12

11 11

11
9 10

14
9

14

11

11

6 5

10
3

5

0

0 0 0 0

0 0

0

0
งบประมาณแผ่นดิน
(ปกติ)

งบประมาณแผ่นดิน
(บริการวิชาการ)

กองทุนรัตนโกสินทร์
สมโภช 200 ปี

2559

2560

ทุนการศึกษาทางไกล

2561

2562

ทุนวิจยั สถาบัน

ทุนวิจยั วิชาการ

2563

0

2559

2560

2561

2562

2563

0

2,793,050
1,677,635
0
0

0
0
0
0

0

1,000,000

5,377,429
6,599,763

4,966,704
4,666,069

2,000,000

3,425,596
1,874,528
541,750

3,000,000

2,598,780
3,487,270
4,204,177

4,000,000

1,831,660
2,523,580
1,692,205
1,766,830
2,020,310

5,000,000

3,591,850

6,000,000

2,930,370

7,000,000

5,919,203

8,000,000

6,498,600
7,438,300

กราฟที่ 2 จานวนงบประมาณที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ปีงบประมาณ 2559-2563
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กราฟที่ 3 จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จากแหล่งทุนภายนอก
350
300

313

295

274

251
223

250

238
202

200
150

264

164
101

100
50
0
2559

2560

2561

จานวนที่ได้ รับทุน

2562

2563

จานวนที่แล้ วเสร็ จ

กราฟที่ 4 จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559-2563

78,179,716.00
92,962,891.08
95,958,566.14

50,117,886.35

78,375,662.00

2559

2560

2561

2562

2563
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กราฟที่ 5 จานวนผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

160
140

114

120
100

146

136

85

84

80
60
40

52

47

42
22

20

20
0
2559

2560

2561
ระดับชาติ

2562

2563

ระดับนานาชาติ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันฯ ขึ้น โดย
เป็นการประเมินผลการดาเนินงานระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2562 (กันยายน
2562 – สิงหาคม 2563) ที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปี
การศึกษา 2561-2562 และคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุน มสธ.
มาเป็นแนวทางในการประเมิน ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2562 (กันยายน 2562 – สิงหาคม 2563)
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30
กันยายน 2563) และข้อมูลด้านผลงานวิชาการของนักวิจัย ใช้รอบเวลาตามปีปฏิทิน พ.ศ. 2562
(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
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สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 15 -16 ตุลาคม 2563 โดย
มีผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การนาองค์การ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กระบวนการพัฒนาแผนของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 12 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
รวมคะแนนทุกตัวบ่งชี้
จานวนตัวบ่งชี้
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนการประเมินตนเอง
5.00
----5.00
5.00
5.00
4.17
4.00
5.00
5.00
38.17
8
4.77
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การรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) และได้รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย ได้คะแนนผลการดาเนินงาน
ถ่วงน้าหนักรวม 4.8598 จาแนกตามมติ ดังนี้
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

คะแนนถ่วงน้าหนัก 4.5830
คะแนนถ่วงน้าหนัก 0.1268
คะแนนถ่วงน้าหนัก 0.0000
คะแนนถ่วงน้าหนัก 0.1500
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จัดทาโดย
สานักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก
(ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผู้ออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหา

นางภัทรฤดี สุพัฒโสภณ
(เลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนา)

ผู้ให้ข้อมูล

นางสาววัฒนี วัฒนวิกย์กิจ
(หัวหน้าฝ่ายประสานงานการวิจัย)
นางสาวรสิกา อังกูร
(หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย)
นางปาลีรัตน์ การดี
(หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล)
นางสาวทยณฐ ชวนไชยสิทธิ์
(หัวหน้าศูนย์บริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ)

ผู้ช่วยจัดเตรียมข้อมูล

นางธัญนันท์ วันพนม
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ)
นางสาวอารยา ทรัพย์ผาสุข
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ)
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