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ระดบัการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ไดร้บั สถานที่ศึกษา ปีที่จบ 

ปริญญาเอก ปร.ด.(วจิัยและประเมินผลการศกึษา) มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 2557 

ปริญญาโท ค.ม.(วจิัยและประเมินผลการศกึษา) มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 2552 

ปริญญาตรี ค.บ.(คณติศาสตร์) สถาบันราชภฏัอบุลราชธานี 2535 

 

ประสบการณก์ารท างาน 

 2552-2555 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภฏั 

   อบุลราชธานี 

 2558 บรรจุเป็นอาจารย์ ประจ าภาควชิาทดสอบและวจิัยการศกึษา คณะครศุาสตร์  

   มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี

 2559  ประธานหลักสตูรสาขาวชิาภาษาองักฤษ (หลักสตูรร่วมผลิต) 

 2560-2563 คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษาของเขตพ้ืนที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 (ก.ต.ป.น.) วาระที่ 1 

 2564-ปัจจุบัน คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษาของเขตพ้ืนที่ 

   การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 (ก.ต.ป.น.) วาระที่ 2 

 2560-ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการเครือข่ายภาคตะวนัออก มหาวทิยาลัยบูรพา 

 2561 ประธานศนูย์ประสานงานเครือข่ายวจิัยและนวตักรรมภาคตะวนัออก 

 2562 ประธานที่ปรึกษาสมาพันธเ์กษตรกรรมย่ังยืนจันทบุรี และกรรมการรับรองเกษตร 

   อนิทรีย์แบบมีส่วนร่วมจันทบุรี (SDGsPGS) 

 2564 ผู้ประเมินภายนอก (สมศ.)ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินภายนอกระดบัการศกึษา 

  ขั้นพื้นฐาน 

 2564 รองคณบด ีคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี
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ผลงานทางวิชาการ 

1.บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

      เจนจบ สขุแสงประสทิธิ์และฬฏิา สมบูรณ.์ (2564). “รปูแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยี 

   สารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี,”  

วารสารวิจัยร าไพพรรณี ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564). (TCI ฐาน 2) 

หน้า 172. 

 พอพันธ ์สทุธวิฒันะ และคณะ. (2562). “การศึกษาระดบัพฒันาการของผลการเรียนรู ้

   ตามกรอบมาตรฐานคุณระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)โดยใชรู้ปแบบการสอนใน

กลุ่มวิชาที่เนน้การบรรยาย ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพ

พรรณี,” วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 10 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2562). (TCI ฐาน 1) หนา้ 295-304 

 พอพันธ ์สทุธวิฒันะ และคณะ. (2562). “การศกึษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้วยวิธีการสอนที่พัฒนาขึ้ นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี

ส าหรับวิชาที่เน้นการปฏิบัติ” วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 

26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563). (TCI ฐาน 1) 

 ฬฏิา สมบูรณ ์และคณะ. (2560). “สภาพปัญหาในกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตร 

แบบมีส่วนร่วมของนกัเรียนกมัพูชาที่เขา้มาศึกษาในเขตพื้ นที่ชายแดน จังหวดัจันทบุรี

,”วารสารวิชาการสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่  6 ฉบับที่  2 

กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560. (TCI ฐาน 2) หน้า 1-10 

 ฬิฏา สมบูรณ์. (2558). “การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนของ

มหาวทิยาลัยเอกชน,” วารสารวิจยัทางการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค

รินทรวโิรฒ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 สงิหาคม 2558-มกราคม 2559.  

   (TCI ฐาน 1) 

 

2.การประชมุวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ Conference/ Abstract/ Proceedings 

 Suthiwattana,P., Akkasriworn, N., Sripanomtanakorn, S., Chaiyen, Y., Somboon, 

L.,Kerdthong, A., Wareebor, J. The Effect of Using a Learner Center Learning 

Model (Chaiyapruek Model) on a Research for Developing Learning Outcomes in 

Accordance with Thai Qualification Framework (TQF). The 3
rd
 ICRU International 



 3 ประวติัและผลงาน ผศ.ดร.ฬิฏา สมบูรณ ์

Conference on World Sustainable Development (WSD2021) March 6, 2021. 

National Pingtung University.  Page 53. 

 สนุิตย์ตา เยน็ทั่ว  นท ียงยุทธ  ฬฏิา สมบูรณ ์และสมจิตร ยาใจ. (2564). “การพัฒนาและการสร้าง

คุณค่าของเล่นพื้ นบ้านจากการบูรณาการภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม

ทักษะ 4H ส าหรับเดก็ปฐมวัย จังหวัดจันทบุรี,” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา คร้ังที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่  วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

หน้า 346. 

 นิศากร หวลจิตร์  เชษฐ์ณรัช อรชุน  ฬิฏา สมบูรณ์ ธนากร ภิบาลรักษ์ พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร และ

จันทนีย์ กองสุข. (2564). “การส่งเสริมชุมชนชาวชอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อ

คลุ้ม,” รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี

อยุธยา คร้ังที่ 11 งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่   วันที่ 15 

กรกฎาคม 2564  ณ มหาวทิยาลัยราชภฏัราชนครินทร์ หน้า 808. 

 ฬิฏา สมบูรณ์ และคณะ. (2563). “แนวทางการจัดการความรู้ ลายเสื่อกกจันทบูรของชุมชนท่า

แฉลบ จังหวดัจันทบุรี เพื่อบูรณาการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างสร้างสรรค์,”. เอกสาร

ประชมุวิชาการระดบัชาติวิจยัร าไพพรรณี ครั้งที่ 14 เนื่องในวโรกาสคลา้ยวนัพระราช

สมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี ครบ 116 ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่การพฒันา

มาตรฐานงานวิจัย” วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

ราชภฏัร าไพพรรณ ีหน้า 19-27 

  เชษฐ์ณรัช อรชุน, ฬฏิา สมบูรณ ์และคณะ. (2562). “เสือ่คลุ้ม: แนวทางการอนุรักษ์ 

 ภมูิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม : กรณศีกึษา คนไทย-ชอง  

 ต าบลจันทเขลม อ าเภอเขาคชิฌกูฏ จังหวดัจันทบุรี”. มหกรรมงานวจิัยแห่งชาต ิ 

 2562 (Thailand research Expo: Symposium 2019) ในระหว่างวนัที่ 7-10  

 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชันเซน็เตอร์  

 เซน็ทรัลเวลิดิ์ กรงุเทพฯ 

 ฬฏิา สมบูรณ ์และญาณศิา บุญพิมพ์. (2561). “การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการ 

              บูรณาการตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวดัจันทบุรี,”. 

เอกสารประชมุวิชาการระดบัชาติวิจยัร าไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคลา้ยวนั

พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี ครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจยัสู่การ

พฒันามาตรฐานงานวิจยั” วนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี. หนา้ 405-412 
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 ฬิฏา สมบูรณ ์และคณะ. (2561). “การจัดการความรู้ ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิง

วชิาชีพ (PLC)   โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน,”. 

เอกสารประชมุวิชาการระดบัชาติวิจยัร าไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคลา้ยวนั

พระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี ครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจยัสู่การ

พฒันามาตรฐานงานวิจยั” วนัที่ 19 ธนัวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี. หน้า 413-422 

ฬิฏา สมบูรณ์. (2560). “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาการประเมินทางศึกษาโดยการ

เรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี, ”  

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 เรื่อง วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและ

นวัตกรรมธุรกิจ วันที่  19 ธันวาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี. หน้า 315-319 

ฬฏิา สมบูรณแ์ละอตริาช เกดิทอง. (2560). “กระบวนการเรียนการสอนในวถิเีกษตรแบบมีส่วนร่วม

ของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี,” การประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2560 เรื่อง วิจัยเพื่อความก้าวหน้าและนวัตกรรมธุรกิจ 

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อบุลราชธานี. หน้า 489-492 

ฬฏิา สมบูรณ.์ (2558). “แนวทางก าหนดกลยุทธก์ระบวนการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน

ของมหาวทิยาลัยเอกชน,” การประชมุวิชาการวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 9 เนื่องในวโรกาส

คลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี ครบ 111 ปี เรื่อง การบูรณา

การงานวจิัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน วนัที่ 19-20 ธนัวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิม

พระเกยีรต ิมหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ีจังหวัดจันทบุรี. 

ฬฏิา สมบูรณ.์ (2557).การจดัการความรูจ้ากงานวิจยัของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏั. การ

ประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิัยระดบัชาต ิคร้ังที่ 2 และสมัมนาวชิาการ ราชมงคล

สริุนทร์วชิาการคร้ังที่ 6 “วจิัย ก้าวไกล น าไทย สู่อาเซยีน” ในวนัที่ 28-29 สงิหาคม

2557. สรุินทร์ : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสรุินทร์. 

ฬฏิา สมบูรณ.์ (2556). รูปแบบการจดัการความรูจ้ากงานวิจยัของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราช

ภฏั. การน าเสนอผลงานวจิัยระดบันานาชาต ิมหาวิทยาลัยราชภฏัสรุินทร์ ประจ าปี 2556. 

สรุินทร์: มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุินทร์. 
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Lita Somboon. (2015).A model for the Development of the Marketing Communication 

Strategies to Attract Tourists to Ubon Ratchathani  Province. Participated in the 

International Conferences on “Cultural Geography”18 January 2015 Surindra 

Rajabhat University, Thailand. 

 

3.บทความวิชาการ 

- 

4.หนงัสือและต ารา 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2564). เอกสารค าสอน การวจิัยและพัฒนานวตักรรมการเรียนรู้ . จันทบุรี :  

  ภาควชิาทดสอบและวจิัยการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2563). การวดัและประเมินผลการเรียนรู.้ จันทบุรี :  

  ภาควชิาทดสอบและวจิัยการศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2563). เอกสารค าสอน การวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ . จันทบุรี : ภาควชิาทดสอบ 

  และวจิัยการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2562). เอกสารประกอบการสอน การสอนภาษาองักฤษโดยใช ้

  โครงงาน=Teaching English through Project works. จันทบุรี : สาขาวชิา 

  ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2562). เอกสารประกอบการสอน การพฒันานวตักรรมการสอน 

  ภาษาองักฤษเพือ่ชมุชนทอ้งถิน่= Development of Innovations in English  

  Language Teaching for Local Communities. จันทบุรี : สาขาวชิาภาษาอังกฤษ  

  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2559). เอกสารประกอบการสอน การวิจยัเพือ่พฒันาการเรียนรู=้Research  

  for Learning Development.จันทบุรี : ภาควิชาทดสอบและวจิัยการศกึษา  

  คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2559). เอกสารประกอบการสอน การวดัผลและประเมินผล 

  การเรียนรู=้Measurement and Learning Evaluation.จันทบุรี : ภาควชิาทดสอบ 

  และวจิัยการศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2558).เอกสารประกอบการสอน การประเมินทางการศึกษา=Education  

  Evaluation. จันทบุรี : ภาควชิาทดสอบและวจิัยการศกึษา คณะครุศาสตร์  

  มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี 
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 ฬฏิา สมบูรณ ์และคนอืน่ๆ. (2558). ขอ้คิดดีดี..เพือ่ชีวิตมีสุข เล่ม 1.ศรีสะเกษ:  

  วดัเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวดัศรีสะเกษ. 

 ฬฏิา สมบูรณ ์และคนอืน่ๆ. (2558). ขอ้คิดดีดี..เพือ่ชีวิตมีสุข เล่ม 2.ศรีสะเกษ:  

  วดัเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง จังหวดัศรีสะเกษ. 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2557). เรียนรูค้ าศพัทก์ารจดัการความรูจ้ากงานวิจยั…ใครว่ายาก. 

  อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี. 

 ฬฏิา สมบูรณแ์ละคนอืน่ๆ. (2557).คุณธรรม จริยธรรมส าหรบันกับริหาร= 

  Moral and Ethic for Administrator. ศรีสะเกษ: วนิเนอร์ ออฟเซท็. 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2557). สถิตินอนพาราเมตริกในการวิจยัทางการศึกษา. คณะครศุาสตร์  

  มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี. 

  

5.งานวิจยั/ทุนวิจยัที่ไดร้บั 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2565).สืบสานต านานเสื่อกกจันทบูร ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น บนฐาน 

 อัตลกัษณวิ์ถีชุมชน กรณีศึกษาบา้นท่าแฉลบ ต าบลบางกะจะ จังหวดัจันทบุรี  

 โดยผ่านกระบวนการจัดการความรู้. ทุนสนับสนุนจาก (สกสว) 

 ฬิฏา สมบูรณ์ และคณะ (2564). ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่  

  ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายการจัดการเรียนรู้ วิถีใหม่ของ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2. ทุนสนับสนุนจากส านักงาน 

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) 

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2564).การพฒันาครูสู่ผูเ้รียนดว้ยการบูรณาการเรียนการสอนตามแนวคิด  

STEAM Education โดยใชบ้ริบทในทอ้งถิน่เป็นฐานในจงัหวดัจนัทบุรี. ทุนสนับสนุน 

   จากคณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ.ี          

 ฬฏิา สมบูรณ.์ (2563). การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนดว้ยการหนุนเสริมครูสู่ผูเ้รียนดว้ย

กระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (PLC)ดว้ยการบูรณาการเรียนการสอน

ตามแนวคิด STEAM Education. ทุนสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงการ

อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม. 

 ฬิฏา สมบูรณ์. (2563). การพฒันาสื่อและนวัตกรรม ด้วยการหนุนเสริมครูสู่ผู ้เรียนด้วย

กระบวนการชมุชนแห่งการเรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (PLC) โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL) สู่

กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงงาน (PjBL). ทุนสนับสนุนจากส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม. 
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 ฬิฏา สมบูรณ์ และคณะ. (2562). วิเคราะหแ์ละพฒันาความส าเร็จของโครงการประชารฐัเพื่อ

สรา้งความยัง่ยืนให้แก่ชุมชน. ทุนส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

(สทบ.) 

 ฬฏิา สมบูรณ์, ภัทรปภา หาญวานิช. (2562).การจัดการความรูด้ว้ยกระบวนการชุมชนแห่งการ

เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (PLC) ดว้ยการบูรณาการเรียนการสอนแบบ STEAM ของครู

ส านกังานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

กองทุนวจิัยมหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ีประจ าปีงบประมาณ 2562 

 ฬฏิา สมบูรณ ์และคณะ. (2562). การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละยกระดบัการท่องเที่ยวเชิงนวตักรรม

เกษตรและอาหารอย่างสรา้งสรรค ์บา้นบางกะจะ จังหวดัจันทบุรี.  ทุนสนับสนุนจาก

กองทุนสนับสนุนการวจิัย (สกว.) และ (วช.) 

 ฬิฏา สมบูรณ์,ญาณิศา บุญพิมพ์ และเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์. (2561).การจัดการความรูด้ว้ย

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่การพฒันา

กระบวนการเรียนการสอนดว้ยโครงงานของครูผูช่้วยส านักงานเขตพื้ นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณ ีประจ าปีงบประมาณ 2561. 

 ฬฏิา สมบูรณแ์ละคณะ. (2561). การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากชมุชนตามนโยบายสานพลงั 

  ประชารฐัใหย้ ัง่ยืน โดยการเขา้ใจ  เขา้ถึง  และพฒันาเพือ่ยกระดบัสินคา้ชมุชน 

  ของกองทุนหมู่บา้นของภาคตะวนัออก. ทุนสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย และ  

  กทบ. ร่วมกบั มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุันทาแม่ข่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561. 

ฬฏิา สมบูรณ ์และญาณศิา บุญพิมพ์. (2560). รูปแบบการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู ้

โดยการบูรณาการตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ในจงัหวดัจนัทบุรี. ทุนอดุหนุนการวจิัย

จากกองทุนวจิัยมหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ 2560. 

ฬฏิา สมบูรณ.์ (2559). การศึกษาการจดัการเรียนการสอนวิชาการประเมินทางการศึกษาโดย

การเรียนรูแ้บบใชส้มองเป็นฐาน (Brain Based Learning: BBL) ของนกัศึกษา

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี. ทุนสนับสนุนจากคณะครศุาสตร์ 

มหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี ประจ าปีงบประมาณ 2559. 

ฬฏิา สมบูรณแ์ละอตริาช เกดิทอง. (2559). รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนในวิถีเกษตรแบบ

มีส่วนร่วมของนกัเรียนกมัพูชาที่เขา้มาศึกษาในเขตพื้ นที่ชายแดน อ าเภอโป่งน ้ ารอ้น 

จงัหวดัจนัทบุรี. ทุนสนับสนุนโครงการวจิัยและนวตักรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ฐานราก ประจ าปีงบประมาณ 2559 มหาวทิยาลัยบูรพา เครือข่ายอดุมศกึษาภาค

ตะวนัออก. 
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ฬฏิา สมบูรณ ์(ที่ปรึกษา Node จังหวดั อบุลราชธานี และ จังหวดัศรีสะเกษ) 

 1) รปูแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรมลุ่มน ้าชีเพ่ือการอนุรักษ์และพ้ืนฟู 

  วถิชีีวติชุมชน  ต าบลชีทวนอ าเภอเขื่องใน จังหวดัอุบลราชธานี(2557) 

2)การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพื่อความมั่งคงด้านอาชีพเกษตรกรอย่าง 

มีส่วนร่วมบ้านโนนโพธิ์ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน จังหวดัอบุลราชธานี(2557) 

  3)การมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรในการสร้างองค์ความรู้ในวถิีเกษตร โดยใช้ 

  หลักธรรมอทิธบิาท 4 ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลซ า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  

   จังหวดัศรีสะเกษ (2558) 

 4)การเสริมสร้างพลังชุมชนด้านความปลอดภยัใส่ใจสขุภาพภายใต้บริบทการ 

 เปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทให้มีความสขุในวถิใีกล้เมือง โดยใช้ 

 หลักธรรม อริยสจั 4 ต าบลซ า อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวดัศรีสะเกษ(2558) 

5)รปูแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วฒันธรรมในวถิีลุ่มน า้ห้วยแฮด เพ่ือการอนุรักษ์และ 

พื้นฟูวถิชีีวติชุมชน โดยใช้หลักธรรมสงัคหวตัถุ 4  ของต าบลซ าอ าเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวดัศรีสะเกษ (2558) 

ฬฏิา สมบูรณ.์ (2557). รูปแบบการจดัการความรูจ้ากงานวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยั 

ราชภฏั. วทิยานิพนธป์รัชญาดุษฎีบัณฑติ มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี. 

ฬฏิา สมบูรณ.์ (2556). สภาพการจดัการความรูข้องอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัราชภฏั 

 อุบลราชธานี. อบุลราชธานี : มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี.  

ฬฏิา สมบูรณ ์และทมีวจิัย. (2555). รายงานการประเมินนิทรรศการและพิธีพระพุทธมนต ์พิธี

บวงสรวงสดุดีพระประทุมวรราชสุริยวงษ ์(เจา้ค าผง) และงานวนัร าลึกแห่งความดี

ชาวอุบลราชธานี. อบุลราชธานี : สถาบันวจิัยและพัฒนา. 

ฬฏิา สมบูรณ.์ (2552). การพฒันาการคน้คืนฐานขอ้มูลออนไลนใ์นเครือข่ายของส านกัวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. อบุลราชธานี : 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี. 

 

6.งานบริการวิชาการ 

ฬฏิา สมบูรณแ์ละคณะ. (2565). โครงการหนุนเสริมครูสู่ผูเ้รียนดว้ยการออกแบบกิจกรรมและ

พฒันาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูวิ้ถีใหม่โดยใช้บริบททอ้งถิ่นเป็น

ฐาน ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

(สป.อว.) โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก มหา

วทิยาบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 2565. 
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ฬฏิา สมบูรณแ์ละคณะ. (2564). โครงการหนุนเสริมครูสู่ผูเ้รียนดว้ยการบูรณาการเรียนการสอน

ตามแนวคิด STEAM Education โดยใชบ้ริบทในทอ้งถิ่นเป็นฐาน ได้รับทุนสนับสนุน

จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น  (สปอว.) โดยมี

สถาบันอดุมศกึษาเป็นพ่ีเลี้ยงเครือข่ายอดุมศกึษาภาคตะวนัออก มหาวิทยาบูรพา ประจ าปี

งบประมาณ 2564. 

ฬิฏา สมบูรณ์และคณะ. (2563). โครงการยกระดบันวตักรรมเพื่อพฒันาทอ้งถิ่นโดยการจัด

กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวคิด STEAM Education ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ ยง

เครือข่ายอดุมศกึษาภาคตะวนัออก มหาวทิยาบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 2563. 

ฬิฏา สมบูรณ์และคณะ. (2562). โครงการหนุนเสริมครูสู่ผูเ้รียนดว้ยกระบวนชุมชนแห่งการ

เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (PLC) ดว้ยการบูรณาการเรียนการสอนแบบ STEAM Education 

ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี

สถาบันอดุมศกึษาเป็นพ่ีเลี้ยงเครือข่ายอดุมศกึษาภาคตะวนัออก มหาวิทยาบูรพา ประจ าปี

งบประมาณ 2562. 

ฬิฏา สมบูรณ์และคณะ. (2561).  โครงการหนุนเสริมครูสู่ผูเ้รียนดว้ยกระบวนชุมชนแห่งการ

เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพ (PLC) โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (PBL)สู่กระบวนการเรียนการสอน

ดว้ยโครงงาน (PjBL). ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถิ่น    โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก 

มหาวทิยาบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 2561. 

ฬิฏา สมบูรณ์และคณะ. (2560). โครงการพฒันานวตักรรมสู่กระบวนการเรียนการสอน “ลด

เวลาเรียนเพิม่เวลารู”้ ขยายผลต่อยอดองคค์วามรูโ้ดยใชพ้ื้ นที่เกษตรเป็นฐาน. ได้รับ

ทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี

สถาบันอดุมศกึษาเป็นพ่ีเลี้ยงเครือข่ายอดุมศกึษาภาคตะวนัออก มหาวิทยาบูรพา ประจ าปี

งบประมาณ 2560. 

ฬฏิา สมบูรณแ์ละคณะ. (2559). โครงการมีส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมสู่กระบวนการเรียน

การสอน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ ยงเครือข่ายอุดมศึกษา

ภาคตะวนัออก มหาวทิยาบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 2559. 

ฬิฏา สมบูรณ์ และคณะ. (2559). การขับเคลื่อน “งานวิจัยและพัฒนา” กรมการพัฒนาชุมชน 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ณ ชุมชนบ้านน ้าใส ต าบลทุ่งเบญจา อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด

จันทบุรี 
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7.ความภาคภูมิใจ และผลงานอ่ืนๆ 

 1) ได้รับการคัดเลือกในคณะกรรมการ ติดตาม ประเมิน นิเทศ (ก.ต.ป.น.) ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 (วาระที่ 1) 

 2) คณะอนุกรรมการของแม่ข่ายภาคตะวันออก ในภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอดุมศกึษาเป็นพ่ีเลี้ยง (สกอ.) ปี 2559-2563 

 3) ที่ปรึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระยอง เร่ืองการขับเคลื่อนกระบวนการ

เรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวชิาชีพ (PLC) ปี 2561 

 4) วทิยากร เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ 

(PLC) ของส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัชลบุรี วนัที่ 6-7 กนัยายน 2561 

 5) ผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินในงานนิทรรศการ  Success  Story Symposium SESA17:S-

S-S-S 2018 กระบวนการเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ (PLC) ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ 

จังหวดัตราด เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2561 

 6) เป็นตวัแทนของเครือข่ายภาคตะวนัออก ในการเป็นวทิยากรในประเดน็ “ครูกับการจัดการ

เรียนรู้รปูแบบใหม่” ในการประชุมวชิาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ ยง ประจ าปี 2561 ของส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศกึษา เมื่อวนัศกุร์ที่ 14 กนัยายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส ์กรงุเทพมหานคร 

 7)เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

“เย่ียมบ้านนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ อ าเภอสอยดาว ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาจันทบุรี เขต 2 

 8) ได้เข้าร่วมโครงการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมมือกับ ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาต ิในการพัฒนายกระดบัขีดความสามารถต่อสมาชิกกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมือง 

เริ่ม 6 ธนัวาคม 2560 เป็นต้นมา 

 9)ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้น าบุคลากรวจิัยของมหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ี  

วนัที่ 30 ตลุาคม 2561 

 10)ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานผู้ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

SDGsPGS จันทบุรี รุ่นที่ 1 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 จากสหพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย

และสมาพันธเ์กษตรกรรมยั่งยืนจันทบุรี 

 11)วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับกระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคญั ประจ าปีการศกึษา 2558-2561  และได้รับวฒิุบัตรจาก รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิ

วฒันะ รักษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลัยราชภฏัร าไพพรรณ ีณ วนัที่ 11 ธนัวาคม 2562 
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 12)ได้รับมอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 

มีนาคม 2563 

  13)ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวฒิุภายนอก ระดบับัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยบูรพา  

ในปี 2563  

  14)ได้รับการคดัเลือกสือ่และนวตักรรมของเครือข่ายอดุมศกึษาภาคตะวันออก จากส านักงาน

ปลัดกระทรวงอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม จ านวน 2 โครงการ ในวนัที่ 24 สงิหาคม 2563 

   14.1)ด้านกิจกรรมพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน “หนุนเสริมครูสู่ ผู้ เรียนด้วย

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ (PLC)ด้วยการบูรณาการเรียนการสอนแบบ STEAM 

Education” 

   14.2)ด้านกิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม “หนุนเสริมครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิงวิชาชีพ (PLC) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) สู่กระบวนการเรียนการสอนด้วย

โครงงาน (PjBL)” 

  15)ได้รับการคดัเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุในคณะกรรมการ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

และนิเทศการศกึษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

(วาระที่ 2) 

  16)ได้รับการคดัเลือกบุคลากรดเีด่นเพื่อรับรางวลัยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชรร าไพ” ประจ าปี 

2563 สาขาวจิัย การประดษิฐ์คดิค้นและงานสร้างสรรค ์วนัที่ 16 ธนัวาคม 2563 


