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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย 

ประวัติความเป็นมา 
ในปี พ.ศ. 2554 ด้วยด าริของท่านอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ประสงค์

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน จึงมอบหมายให้  
ดร.พิทยา ถกลภักดี ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตร   ต่อมาในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมการตั้งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และปี พ.ศ.2557 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 

ต่อมาปี พ.ศ.2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยในการจัดตั้งคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 สภามหาวิทยาลัยมี
มติให้ด าเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะกรรมการด าเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอผลการด าเนินงานให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเป็นระยะทุกเดือนของการประชุม การด าเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์                      
ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี   รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
สภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง 

โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และน าเสนอความพร้อมเป็น
คณะฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการ
แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ  และได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 15 
พฤศจิกายน 2560 

พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ด ารงต าแหน่ง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561 

พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดหลักสูตร
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
 

1.1  รายช่ือผู้บริหาร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ  คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์  
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อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย 
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร  ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

       สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์   ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
       สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

*หมายเหตุ รอค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอพิจารณา
แต่งตั้ง ตามบันทึกข้อความเลขท่ี อว 0630.14/1029 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562  และ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม เสนอพิจารณาแต่งตั้ง ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว 0630.14/1162     
ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2562 

 
1.3  ปรัชญา 

ความรู้ คู่คุณธรรม น าสร้างเสริมสุขภาพ 
 

1.4  วิสัยทัศน์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง 
 

1.5  พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ มี

ศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้
ให้สามารถน าไปแก้ปัญหาได้จริง และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพ้ืนฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพ่ือสามารถน าไปแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ 

3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การสร้างสุขภาวะของท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
1.6  ข้อมูลพื้นฐาน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ 28 คน ซึ่งมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ศาสตราจารย์ - คน รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 8 คน  
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 
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ตารางท่ี 1.1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2562) 
  จ านวน (คน) ร้อยละ 

คุณวุฒิ 
 ปริญญาตรี - 0.00 
 ปริญญาโท 21 75.00 
 ปริญญาเอก 7 25.00 
 รวม 28 100.00 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย์ - 0.00 
 รองศาสตราจารย์ 2 7.14 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 7.14 
 อาจารย์ 24 85.72 
 รวม 28 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 
ตารางท่ี 1.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2562) 

 จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา  

ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 12.50 
ปริญญาตรี 7 87.50 
ปริญญาโท 0 0.00 
ปริญญาเอก 0 0.00 
รวม 8 100.00 

สถานภาพ  
ข้าราชการ 0 0.00 
ลูกจ้างประจ า 0 0.00 
พนักงานราชการ 0 0.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 37.50 
เจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาจ้าง 5 62.50 
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.00 
รวม 8 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
 

ในปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ และภาคพิเศษ
ในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 2 หลักสูตร ได้แก่ ส.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) และ ส.บ.(การจัดการสถานพยาบาล)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร สาขาวิชาอนามัย
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สิ่งแวดล้อม  บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท มี  1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต                    
(การจัดการระบบสุขภาพ) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินภารกิจ
จ านวน 5,683,760.00 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 3,349,475.00 บาท และงบประมาณที่เป็นเงิน
รายได้จ านวน 2,334,285.00 บาท ประกอบด้วยข้อมูลชื่อหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1.3 จ านวนนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา ปี 1 
(62) 

ปี 2 
(61) 

ปี 3 
(60) 

ปี 4 
(59) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 70 98 108 78 6 360 
ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล 17 12 14 22 0 65 
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 17 0 0 0 0 17 

รวม 104 110 122 100 6 442 
  ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มิ.ย.62) 

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(62) 
ปี 2 
(61) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ - 9 - 9 
รวม - 9 - 9 

  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 

      ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
หลักสูตร/สาขา ปี 1 

(62) 
ปี 2 
(61) 

ปี 3 
(60) 

ปี 4 
(59) 

ตกค้าง รวม
ทั้งหมด 

ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 14 7 18 9 1 49 
รวม 14 7 18 9 1 49 

  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มิ.ย.62) 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินภารกิจ
จ านวน 5,683,760.00 บาท โดยจ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 2,733,475.00 บาท งบประมาณท่ีเป็น
เงินรายได้ จ านวน 2,334,285.00 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภท
งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  ตารางท่ี 1.4 ข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการด าเนินการตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

งบประมาณ 
จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 1,652,800.00 3,349,475.00 +102.65 
งบประมาณรายได้ 3,113,200.00 2,334,285.00 -25.02 

รวมทั้งสิ้น 4,766,000.00 5,683,760.00 +19.26 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามผลผลิต 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
4,766,000.00 5,067,760.00 +6.33 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  - - - 

 ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
 ผลงานการให้บริการวิชาการ  - - - 
 ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  - - - 
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  - - - 
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

- - - 

 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

- 616,000.00 +12.93 

รวมทั้งสิ้น 4,766,000.00 5,683,760.00 +19.26 
 

งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
งบบุคลากร     
 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  - - - 

 ค่าจ้างชั่วคราว  - - - 

 พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  - - - 
งบด าเนินงาน     
 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  3,478,600.00 3,714,759.00 +6.79 

 ค่าสาธารณูปโภค  - - - 
งบลงทุน      
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งบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
 ค่าครุภัณฑ์  1,210,000.00 520,001.00 -57.02 

 ค่าสิ่งก่อสร้าง  - - - 
งบเงินอุดหนุน     
งบรายจ่ายอ่ืน 77,400.00 1,449,000.00  +1,772.09 

รวมทั้งสิ้น 4,766,000.00 5,683,760.00 +19.26 
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บทที่ 2 
ผลการด าเนินงาน 

 
คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มีการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – 

กันยายน 2562) แยกตามประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 นโยบาย โดยมีผลงานตามนโยบายแสดงดัง    
ตอนที่ 1 และสรุปคะแนนตัวตัวชี้วัดดังแสดงในตอนที่ 2 

ตอนที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ  
1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อ

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 28 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 เท่ากับ ค่าคะแนน 5.00 
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 30) 
ตารางท่ี 2.1 อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชมุชน รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

1 โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ธันวาคม 
2561 

หมู่ที่  7 บ้านคลองบางหลวง 
ต าบลคูบางหลวง อ าเภอลาด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
อ.กริช เรืองไชย 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
อ.อภิญญา อุตระชัย 

2 โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ธันวาคม 
2561 

หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคู
บางหลวง อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
อ.นาตยา ดวงประทุม 
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
อ.นัชชา ยันติ 

3 โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ธันวาคม 
2561 

หมู่ที่  6 บ้านใหม่ ไทยพัฒนา 
ต า บ ล ห น อ ง ต ะ เ คี ย น บ อน 
อ า เ ภ อ วั ฒน า น คร  จั ง ห วั ด
สระแก้ว 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ 
อ.ภัทรา พวงช่อ 
อ.ชวภณ พุ่มพงษ์ 

4 โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ธันวาคม 
2561 

หมู่ที่  8 บ้านใหม่ ไทยพัฒนา 
ต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.รัตนาภรณ์ อาษา  
อ. ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 



~ 9 ~ 
 

 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อชมุชน รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา 

5 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็น
ต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ต าบลสวนพริกไทย 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

4,5,7,13,14
,20,21 ก.ค. 
62 

ชุมชนสวนพริกไทย ต าบลสวน
พริกไทย 

อ.ปัณณทตั ตันธนปัญญากร 
ผศ.อารีย์ สงวนช่ือ 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนนักศึกษาทั้งสิ้น 451 คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ

เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผน ร้อยละ 70) 

 
ตารางท่ี 2.2 จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการผลงาน 
เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

1 พัฒนาฐานข้อมูลด้าน
สุ ข ภ า พ ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ท้องถิ่น (สวนพริกไทย) 

เพื่อรวบรวม
ข้อมูลด้าน
สุขภาพของ
ชุมชนโดยให้
คนในชุมชนมี
ส่วนร่วม 

1.คณะฯ มี
ฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ 
และ
ฐานข้อมูล
ด้าน
ประชากร
เพื่อใช้
วิเคราะห์
สถานการณ์
ทางสุขภาพ
และ
ประชากร 
โดยจัดเก็บ
ในโปรแกรม 
SPSS 
2.คณะฯ มี
ฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ
เพื่อส่งต่อ
ให้กับองค์กร
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วน
ร่วม เพื่อให้มี
การพัฒนา
ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต 
โดยหลักส าคัญ
ของการท างาน
โดยชุมขนเข้า
มามีส่วนร่วม
ครั้งนี้จะมุ่งเน้น
ไปที่ประเด็น
ด้านสุขภาพ ซ่ึง
ทางคณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ต้องการ
ที่จะพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพของ
องค์กรท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐาน 
และสามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้มา
ท าวิจัย หรือ
โครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนให้
เป็นชุมชน
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ 

ต า บ ล ส ว น
พริกไทย อ าเภอ
เมื อ ง  จั งหวั ด
ปทุมธานี 

28 ต.ค.– 
31 ธ.ค.

61 

นักศึกษาชั้นปีที ่
3 จ านวน 15 คน 

สาธารณสุ
ขศาสตร
บัณฑิต 

อาจารย์ ดร.
รัฐพล ศิลป
รัศมี 
อาจารย์รัตนา
ภรณ์ อาษา 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการผลงาน 
เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

2 การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์
ในการเรียนรู้งานและ
ทักษะการท างานด้าน
สาธารณสุขพื้นฐาน 

1.เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้
เกี่ยวกบั
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน
ทางด้าน
สาธารณสุขใน
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 
2.เพื่อให้
นักศึกษามี
ทักษะในการ
ประเมิน
สถานการณ์
สุขภาพชุมชน
และศึกษา
บริบทของ
ชุมชนในพื้นที่
จริง 

1.นักศึกษามี
ความเข้าใจ
ในขอบเขต
ของการ
ปฏิบัติงาน
ทางด้าน
สาธารณสุข
ใน
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพคิด
เป็นร้อยละ 
100 
2.นักศึกษา
สามารถ
วินิจฉยัและ
วิเคราะห์
ปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชน และ
สามารถ
วางแผน
แก้ไขปัญหา
สุขภาพที่
ส าคัญและ
เร่งด่วนได้
โดยประเมิน
ผ่านรูปแบบ
การน าเสนอ
และวิธีใน
การแก้ไข
ปัญหาใน
เร่ืองสุขภาพ
ในชุมชนของ
นักศึกษา 

กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่ท า
ให้นักศึกษา ได้
เตรียมความ
พร้อมในการ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์
ในการเรียนรู้
ทักษะทางด้าน
สาธารณสุข
พื้นฐาน 
2) กิจกรรมนี้
เป็นกิจกรรมที่
นักศึกษาจะได้
ร่วมกันวินิจฉัย
และวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน และ
สามารถ
ร่วมกัน
วางแผนแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
ในสถาณการณ์
จริง 

หมู่ 6 บ้านพร้า
วนอก ต าบล
เชียงรากใหญ่ 
อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธาน ี

วันที่ 25 
และ 29 
มี.ค. 62       

นักศึกษาชั้นปีที ่
3 จ านวน 78 คน  

สาธารณสุ
ขศาสตร
บัณฑิต 

อาจารย์ ดร.
รัฐพล ศิลป
รัศมี 
อาจารย์รัตนา
ภรณ์ อาษา 
อาจารย์จันทร
รัตน์ จาริก
สกุลชัย 
อาจารย์
เจียระไน ปฐม
โรจน์สกุล 

3 การสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เป็นต้นแบบ
ทางสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ต าบลสวน
พริกไทย อ าเถอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ี

เพื่อเป็นการ
สร้างเสริม
สุขภาพของ
ผู้ป่วยโรค
เร้ือรังในชุมชน
ให้มีสุขภาพที่
ดี ป้องกัน
ความรุนแรง
และ
ภาวะแทรกซ้อ
นที่อาจเกิดขึ้น 

1.ผู้ป่วยโรค
ความดัน
โลหิตสูง
สามารถ
ควบคุม
ระดับความ
ดันได้ 
2.ผู้ป่วย
โรคเบาหวา
นสามารถ
ควบคุม
ระดับน้ าตาล
ในเลือดได้ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง
สามารถน า
ข้อมูลที่ได้ 
รวมทั้งกิจกรรม
ที่จัดขึ้นไป
ด าเนินการกับ
กลุ่มผู้ป่วยโรค
อื่นๆ ได้  

ต าบลสวน
พริกไทย อ าเถอ
เมือง จังหวัด
ปทุมธาน ี

4,5,7,13,
14,20,21 
ก.ค. 62 

นายชัยวัฒน์ 
สายแวว, 
นางสาวบุศรินทร์ 
ครองกิจการ, 
นางสาววราภรณ์ 
ศรีวิจารณ์, 
นางสาวธาดา
รัตน์ วันตะคุ, 
นางสาวจุฑามาศ 
ดวงใส, 
นางสาวชนิตา 
บัวแกว้, 
นางสาวพัณณิตา 
แขกพงษ์, 

สาธารณสุ
ขศาสตร
บัณฑิต 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อารีย์ สงวน
ชื่อ  
อาจารย์รัตนา
ภรณ์ อาษา
อาจารย์ ดร.
รัฐพล ศิลป
รัศมี 
อาจารย์ปัณณ
ทัต ตันธน
ปัญญากร
อาจารย์
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการผลงาน 
เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวพัชรินทร์ 
แต่งอ่อน, 
นายจิรภาส หอม
จิตสุขฤทัย, 
นางสาวหทยั
ชนก วงษ์เครือ
วัลย์, 
นางสาวอรพรรณ 
ส าเภาพันธ์, 
นายชัยพิชิต 
สัมมา, 
นายอรรถพล 
งามข า, 
นายอนันต์ อาร ี
นางสาวสุภาวดี 
น้ าแข็ง, 
นางสาวจันทิมา 
ขวัญสุข, 
นางสาวธนภรณ์ 
น่วมแกว้, 
นางสาวดรุณี ลี้
กุล, 
นายกันตินันท ์
คงสุวรรณ์ 

เจียระไน ปฐม
โรจน์สกุล 
อาจารย์จันทร
รัตน์ จาริก
สกุลชัย 
อาจารย์
ศศิวิมล จันทร์
มาล ี
อาจารย์ ดร.
ลัณฉกร ประ
ทุมรัตน์ 
อาจารย์ดวง
กมล จันทร์
ฤกษ ์
  

4 โครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน และยกระดบั
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

1.เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ทักษะ
ด้าน
หลักเกณฑ์
และวิธกีาร
ผลิตที่ดีและ
การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ 
ให้แก่กลุ่มผลิต
กาละแม 
2.เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ทักษะ
ด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
จากกลว้ยและ
น้ าพริกเพื่อ
สุขภาพ 
 

รายได้ของ
กลุ่มอาชีพ/
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 10 

การสร้างกลุ่ม
อาชีพส าหรับ
ต่อยอดให้
ท้องถิ่นเข้ามา
สนับสนุนใน
อนาคต 

หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองบางหลวง 
และ หมู่ที ่8 
บ้านคูขวางไทย 
ต าบลคูบาง
หลวง อ าเภอ
ลาดหลุมแกว้ 
จังหวัด
ปทุมธานี)ฃ 

ธ.ค.2562 -นักศึกษาชั้นปีที่ 
3 จ านวน 52 คน 
-นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 จ านวน 4 คน 

สาธารณสุ
ขศาสตร
บัณฑิต
และการ
จัดการ
สถานพยา
บาล 

อาจารย์ ดร.
อภิชัย คุณี
พงษ์ 
อาจารย์กริช 
เรืองไชย 
อาจารย์
เฟื่องฟ้า รัต
นาคณหุตา
นนท์ 
อาจารย์ศศิธร 
ตันติเอกรัตน์ 
อาจารย์ ดร.
ทัศพร ชูศักดิ์ 
อาจารย์
นาตยา ดวง
ประทุม 
อาจารย์ฉัตร
ประภา ศิริ
รัตน์ 
อาจารย์นัชชา 
ยันติ 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการผลงาน 
เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประสงค ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

การน าไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ด าเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษา
ที่ด าเนินงาน 

หลักสูตร อาจารย ์
ผู้รับผิดชอบ 

5 การปฏิบัติสหกิจศึกษา
ประจ าปกีารศึกษา 
2561 ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 

นักศึกษา
สามารถ
วินิจฉยัและ
วิเคราะห์
ปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชน และ
สามารถ
วางแผน
แก้ไขปัญหา
สุขภาพที่
ส าคัญและ
เร่งด่วนได้ 

กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่
นักศึกษาได้
ร่วมกันวินิจฉัย
และวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพ
ในชุมชน และ
สามารถ
ร่วมกัน
วางแผนแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ
ในสถาณการณ์
จริง 

พื้นที่ 31 ต าบล 
ใน 5 จังหวัด  
-ปทุมธาน ี
-สระแกว้ 
-พระนครศรีอยุธยา 
-สระบุรี 
-ปราจีนบุรี   

 -นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 จ านวน 123 
คน 

สาธารณสุ
ขศาสตร
บัณฑิต 

อาจารย์
ประจ าคณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์จ านวน 
21 คน 

1.3 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จ านวน 121 คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 80 คน (10 ผลงาน) คิดเป็นร้อยละ 
66.12  เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 30) 
 
ตารางท่ี 2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 
1 ความสัมพันธ์ระหวา่งการรับรู้

ภาวะสุขภาพกบัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ใน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ
หมู่บ้านสถาพร จังหวัดปทุมธาน ี

ศุภชัย  ศรีจันทร ์
ศิริรัตน์  การบรรจง 
นรินทรา  แนบสนิท 
ภูวนาท  ศรีจันทรวงค์ 
ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการ
และวิชาชพีสาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค. 
2562 

9-11 พ.ค.
2562 

206-215 

2 ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบวัทอง ต าบลบางบัว
ทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

รักขณา  บัวพรรษา 
หยาดพิรุณ  วงศ์มณี 
นภัสสร  ผ่องแผ้ว 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่าวิกฤติทาง
วิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”     
9 - 11 พ.ค. 2562 

9-11 พ.ค.
2562 

192-205 

3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธาน ี

กนกนภัส คนยืนปูชิดา 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
ชวภณ พุ่มพงษ์ 
ภัทรา พวงช่อ 

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่าวิกฤติทาง
วิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”     
9 - 11 พ.ค. 2562 

9-11 พ.ค.
2562 

216-226 

4 ความเครียดและการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

กัญญรัตน์  นิ่มนวล  
ภาวิณี  กันอินทร์  
ศักดิ์สิทธิ์  ผาซาตา 
ทัศพร ชูศักดิ์ 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 2562 
 
 

26 มิ.ย. 
2562 

1046-
1059 



~ 13 ~ 
 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 
5 ความรู้ ทัศนคติ การปอ้งกัน

โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ต าบลพรหมณี อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก 

รักษ์สุดา  โสภารกั  
คงษร  เจริญภูวดล  
พัชรีวรรณ  ภารา   
อภิชัย คุณีพงษ์ 
 

เผยแพร่การตีพิมพ์วารสาร TCI กลุ่ม 
1 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี่ที ่7 
กรกฎาคม-กันยายน 2652 

ก.ค.-ก.ย.
62 

1-15 

6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ต าบลบ้านกรด อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นัสสุดา สุวรรณไตรย์  
อินทิรา  กิจแพ  
เกวลิน  เกตุชื่น 
นาตยา ดวงประทุม 
สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 2562 

26 มิ.ย. 
2562 

1125-
1124 

7 พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวีนะของ
ผู้สูงอายุในต าบลไทรโยค อ าเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

พลอยไพลิน  แกว้บัวพันธุ ์ 
อุไรรัตน์  ต้นภักดี   
กัลยรัตน์  ดวงใน 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
  

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 2562 

26 มิ.ย. 
2562 

1114-
1128 

8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าใน
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ีปี
การศึกษา 2561 

พัทธวรรณ  สุดถวิล  
ปิยวรรณ การสังเวชน์  
สุภาวด ี เกิดตรวจ  
มนัสวีย์  บัวระยับ 
นัชชา  ยันต ิ
กริช เรืองไชย 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 2562 

26 มิ.ย. 
2562 

1141-
1149 

9 พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นอายุ 
13-18 ปี อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จักรกฤษณ์ พึงเครือ 
วรนิษฐา เกษกันทา 
นฤมล สุ่นสนธ ์
อภิชัย คุณีพงษ์  
ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที ่7 ฉบบัที่ 
2 เม.ย.-มิ.ย. 2562 

2 เม.ย.-.
มิ.ย.2562 

283-297 

10 ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร
ก าจัดเหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียนมงคลรัตน์ 
จังหวัดปทุมธาน ี

รัศมี และรุ่งฤดี มีช านาญ
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อภิ
เชษฐ์ จ าเนียรสุข จันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชยั อารีรัตน์ บุตร 

เผยแพร่ในวารสารกลุ่ม TCI 1 
วารสารพยาบาลและการศึกษาปีที ่
12 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.62 

ก.ค.-ก.ย.
62 

1-16. 

11 แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ดวงจันทร์  ถาวรกุล  
วิสิตา  ต้นมาล ี
สิริรัตน์  จุ้ยเจริญ 
รุ่งทิวา  ไชยพลฤทธิ ์
ทัศพร ชูศักดิ์ 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1 
“การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 

62 

- 

12 ปัจจัยที่มีความสัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานของนักศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ปวีณา  เทนค าปราบ  
สุภาวด ี ศรีเพียงจันทร์  
ภัทรสุดา  สายงาม 
รัฐพล  ศิลปรัศมี 

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1 
“การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 

62 

- 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 
13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

ปริมาณเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ต าบลเขา
แหลม อ าเภอชยับาดาล จังหวัด
ลพบุร ี

นาฏอนงค์  ธิมาศ  
อมิตา  ใสกระจ่าง  
กรกนก  ศรีสุภะ 
รัตนภรณ์ อาษา 

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1 
“การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 

62 

- 

14 พฤติกรรมเส่ียงต่อการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัดสระบุร ี

พชรพรรณ อ านาจสมบูรณ
สุข 
วารุณี  จงปลื้มกลาง  
วิรดา  กันทะวัง 
เจียระไน ปฐมโรนจ์สกุล 

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1 
“การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 

62 

- 

15 ความสัมพันธ์ระหวา่งพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ชนาภา  แย้มศรี  
พิจิตรา  นอ้ยตั้ง  
อภิรดี  พุทสท้าน 
กริช เรืองไชย 

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครัง้ที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี
 

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

- 

16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอาย ุ
30-60 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จันทิมา แก้วประพาฬ  
กทัตติยา  มั่นคง  
วรรณภา  ธงสีนาค  
อภิญญา  อุตระชยั    

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี
 
 

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

- 

17 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกบัการอ่านฉลากโภชนาการ
ในนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี      

รัตนาภรณ์  อยาดี  
ศศิประภา  บุญววิัตน์  
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์  ทุม
จันทร์ 
นัชชา  ยันต ิ

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี
 
 

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

- 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 
18 ความรู้ และทัศนคติต่อการ

คุมก าเนิดของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
จังหวัดสิงห์บุรี 

กาญจนา  กุลศรีไทวงษ์  
จรัญญา  วงษ์ชาลี  
อรอรุณ  ชิณเพ็ง  
ชนม์นิภา  ไกรสูงเนิน 
ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

- 

19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เครื่องส าอางที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย. ของ
นักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

สุพรรษา  บุญผาด  
อัญมณี  นาทองชัย  
อิสสรา  เกตวุัตร์ 
ชวภณ พุ่มพงษ์ 

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

- 

20 พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
อาย ุ30-60 ปี ชุมชนที่ 1-5 ใน
เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุร ี

จุฑามาศ  บุตรทรัพย ์
ชนินาถ  ขอนกลาง 
อาภรณ์  ปานสุนทร 
เกวลี  แจ้งสว่าง 
นาตยา  ดวงประทุม 

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1   
“การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 

62 

- 

21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ
มานี 

ธาตรี  ยอดยิ่ง 
ธัญญาศิริ  สารศักดิ์ 
ปินผกา  ปัญญาสขุ 
ทัศพร ชูศักดิ์ 

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

- 

22 ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรังระยะที่ ๓ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลม่วงค่อม 
อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุร ี

ปิยะชาย  น้อยเจริญ 
สุทธิดา  บัวเชย 
ธีรชัย  ชมหน้า 
อภิญญา  แสงจันดา 
ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยัและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี
 
 
 
 

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

- 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 
23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุต าบลเขาดินพัฒนา 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี 

เนติพงศ์  จันกลิ่น 
วิทยา  วิชาโคตร 
วิทยา  อินทร์สวุรรณ์ 
กิตติศักดิ์  หอมฉุน 
เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท ์

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติดา้นสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1   
“การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 

62 

- 

24 ความรู้ ทัศนคติ และพฤตกิรรม
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ต าบลหนองสาหร่าย 
อ าเภอดอนเจดยี์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

รัตนาภรณ์ เพ็งกุน  
สุดารัตน์ พรมเกตุ  
ศิริงาม  พูล้นแกว้ 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที ่7  

อยู่ใน
ขั้นตอน
เผยแพร่ 
ฉบับที่ 3 
ก.ค. – 
ก.ย. 
2562 

- 

25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
เกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ต าบลเขาแหลม 
อ าเภอชยับาดาล จังหวัดลพบุร ี

นาฏอนงค์  ธิมาศ  
อมิตา  ใสกระจ่าง  
กรกนก  ศรีสุภะ และ  
รัตนภรณ์ อาษา 

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งที่ 1   
“การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 

62 

- 

1.4 จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ขึ้นจ านวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ  0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 ราย) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.4 ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ 

ล าดับ
ที่  

 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) และที่อยู ่

ประเภทผลิตภัณฑ ์ รายละเอียด 
ที่ได้รับการบ่มเพาะ 

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน 

- - - - - 
 

1.5 จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว มีฐานข้อมูล     
ต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น รวม 2 จังหวัด จ านวน 5 หมู่บ้าน/ชุมชน           
คิดเป็นร้อยละ 250 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 2 หมู่บ้าน) โดยแบ่ง
รายละเอียดของจังหวัดปทุมธานีดังตารางที่ 2.5 และจังหวัดสระแก้ว ดังตารางที่ 2.6 
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ตารางท่ี 2.5 หมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ 
1 ชุมชนสวนพริกไทย ต าบลสวนพริกไทย  อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
3 หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 
ตารางท่ี 2.6 หมู่บ้านในจังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ล าดับที ่ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อ าเภอ 
1 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียนบอน  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
2 หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองหมากฝ้าย  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 
1.6 จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับคณะ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลงานผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามแผน 5 ผลงาน)  
ตารางท่ี 2.7   ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
วัน เดือน ป ี

ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
- - - - 

1.7 จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชน
และสังคมได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 1 ผลงาน เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 ผลงาน) โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 2.8  นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

ชื่อชมุชน พ้ืนที่ที่น า
ผลงานไปใช้

ประโยชน์และ/
ให้บริการ 

วัน เดือน ป ี
ที่ใช้ประโยชน์
และ/ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ /สังคม 
สิ่งแวดล้อม /และ

การศึกษา 
1 ไม้กวาดจากขวด

พลาสติก 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
น.ส.อิสรา เกตุวัตร ์
น.ส.อินทิรา กิจแพ 
น.ส.ศุภาญา อิ่มโอษฐ์ 
น.ส.วรนิษฐา เกษกันทา 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

31 กรกฎาคม 
2562 

ฝึกอบรมในโครงการ
ส่งเสริมอาชีพประชาชน
ในเขตเทศบาลนคร
นครสวรรค์พัฒนาอาชีพ
ให้กับ 
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1.8 จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการชุมชนจนท าให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง จ านวน    

1 ชุมชน เท่ากับค่าคะแนน 3.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 3 ชุมชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ชื่อชุมชนสวนพริกไทย ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) 

และโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชนสวนพริกไทย ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการด าเนินโครงการท าให้ชุมชนมี
ฐานข้อมูลของต าบลสวนพริกไทย รวมทั้งชุมชนเองสามารถพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในพ้ืนที่   โดย
มีแกนน าในการออกก าลังกายการเต้นบาสโลบ  ซึ่งในระยะแรกมีอาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
เป็นผู้ฝึกสอน  
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นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ 
2.1 จ านวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มีจ านวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  ทั้งสิ้น 4 เครือข่าย แบ่งเป็น
โรงเรียน 0 โรง และเครือข่าย จ านวน 4 เครือข่าย  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5.00 
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 4 เครือข่าย) 
 
ตารางท่ี 2.9 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนชุมชนนักปฏิบัติ 

ล าดับที่ 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อโรงเรียน
เครือข่าย 

จ านวนครู
โรงเรียนครือ

ข่าย 
ชื่อครูพี่เลี้ยง 

- - -  - - 
 
ตารางท่ี 2.10 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 

ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อเครือข่าย/ชื่อชุมชน จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

1 การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทาง
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
สวนพริกไทย ต าบลสวนพริกไทย 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

4,5,7,13,14,20 
และ วันที่ 21 ก.ค. 
2562 

ชุมชนสวนพริกไทย ต าบล
สวนพริกไทย 

20 คน 

2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 8 บ้าน
ภักดีแผ่นดิน ต าบลหนองหมากฝ้าย 
จังหวัดสระแก้ว 

พ.ค.-ก.ค.2562 ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านภักดี
แผ่นดิน ต าบลหนอง
หมากฝ้าย จังหวัด
สระแก้ว 

20 คน 

3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 6 บ้าน
ใหม่ไทยพัฒนา ต าบลหนองตะเคียน
บอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

พ.ค.-ก.ค.2562 ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่
ไทยพัฒนา ต าบลหนอง
ตะเคียนบอน อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

20 คน 

4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 8 บ้าน
คูขวางไทย ต าบลคูบางหลวง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

พ.ค.-ก.ค.2562 หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย 
ต าบลคูบางหลวง  อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

20 คน 
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ล าดับที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
ด าเนินการ 

ชื่อเครือข่าย/ชื่อชุมชน จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองบางหลวง ต าบลบางหลวง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี 

พ.ค.-ก.ค.2562 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบาง
หลวง ต าบลบางหลวง  
อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี 

25 คน 

 

2.2 จ านวนครูหรือประชาชน ที่ได้รับการพัฒนา  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ                

ดังรายละเอียดตารางที่ 2.11 จึงกล่าวได้ว่า มีจ านวนประชาชนได้รับการพัฒนาจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 คิดเป็นคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 105 คน) 
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นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ  

3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 28 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน       

7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ากับค่าคะแนน 4.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 40) 
 

3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น 28 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 

4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ากับค่าคะแนน 2.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 50) 
 

ตารางท่ี 2.11 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

  
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

คุณวุฒิ 
 ปริญญาตร ี 0 0.00 0 0.00 
 ปริญญาโท 21 75.00 15 71.43 
 ปริญญาเอก 7 25.00 3 42.85 
 รวม 28 100.00 18 62.29 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย ์ 0 0.00 0 0.00 
 รองศาสตราจารย ์ 2  7.14 0 0.00 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 7.14 1 50.00 
 อาจารย ์ 24 85.71 17 70.83 
 รวม 28 100.00 18 62.29 

ที่มา: งานบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบด ี
 
3.3 จ านวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น              

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น จ านวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 
5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 หลักสูตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.12 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น  
ล าดับที ่ ระดับหลักสูตร 

(ระยะสั้น/ป.ตร/ีป.โท/ป.เอก) 
หลักสูตร สาขาวิชา วัน/เดือนปี ท่ีเปิดรับ

นักศึกษา 
1 ระดับปริญญาตรี  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม 1 ธ.ค.2561 
2 ระดับปริญญาตรี  หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สุขภาพและความงาม 1 ธ.ค.2561 
3 ระยะสั้น หลักสตูรการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR   26 พ.ย.2561 
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3.4 จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล 0 ผลงาน โดยเผยแพร่ในระดับชาติ 25 ผลงาน และ

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 500.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผน 5 ผลงาน) 
 
ตารางท่ี 2.13 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือ การเผยแพร่ในระดับชาติ  

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได ้
สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

1 ความสัมพันธ์ระหวา่งการ
รับรู้ภาวะสขุภาพกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร 
จังหวัดปทุมธาน ี
 

ศุภชัย  ศรีจันทร ์
ศิริรัตน์  การบรรจง 
นรินทรา  แนบสนิท 
ภูวนาท  ศรีจันทรวงค์ 
ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่า
วิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค. 
2562 

206-215 

2 ความรู้ ทัศนคติ 
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบวัทอง 
ต าบลบางบัวทอง อ าเภอ
บางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 
 

รักขณา  บัวพรรษา 
หยาดพิรุณ  วงศ์มณี 
นภัสสร  ผ่องแผ้ว 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่า
วิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข”  9 - 11 พ.ค. 
2562 

192-205 

3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในจังหวัด
ปทุมธาน ี
 

กนกนภัส คนยืนปูชิดา 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
ชวภณ พุ่มพงษ์ 
ภัทรา พวงช่อ 

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่า
วิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค. 
2562 

216-226 

4 ความเครียดและการ
จัดการความเครียดของ
นักศึกษาชั้นปีที ่1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

กัญญรัตน์  นิ่มนวล  
ภาวิณี  กันอินทร์  
ศักดิ์สิทธิ์  ผาซาตา 
ทัศพร ชูศักดิ์ 

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 
2562 

1046-
1059 

5 ความรู้ ทัศนคติ การ
ป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ต าบลพรหมณี 
อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 
 
 
 

รักษ์สุดา  โสภารกั  
คงษร  เจริญภูวดล  
พัชรีวรรณ  ภารา   
อภิชัย คุณีพงษ์ 
 

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

เผยแพร่การตีพิมพ์วารสารTCI 
กลุ่ม 1 วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี่ที ่7 
กรกฎาคม-กันยายน 2652 

1-15 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได ้
สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

6 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการ
รับประทานยาของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 
ต าบลบ้านกรด อ าเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

นัสสุดา สุวรรณไตรย์  
อินทิรา  กิจแพ  
เกวลิน  เกตุชื่น 
นาตยา ดวงประทุม 
สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย 

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 
2562 

1125-
1124 

7 พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของผู้สูงอายุใน
ต าบลไทรโยค อ าเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุร ี

พลอยไพลิน  แกว้บัวพันธุ ์ 
อุไรรัตน์  ต้นภักดี   
กัลยรัตน์  ดวงใน 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
  

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 
2562 

1114-
1128 

8 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเช้าในนักศกึษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์
จังหวัดปทุมธานี ปี
การศึกษา 2561 

พัทธวรรณ  สุดถวิล  
ปิยวรรณ การสังเวชน์  
สุภาวด ี เกิดตรวจ  
มนัสวีย์  บัวระยับ 
นัชชา  ยันต ิ
กริช เรืองไชย 

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 
2562 
 
 

1141-
1149 

9 พฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ของสตรีวัยรุ่นอายุ 13-18 
ปี อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จักรกฤษณ์ พึงเครือ 
วรนิษฐา เกษกันทา 
นฤมล สุ่นสนธ ์
อภิชัย คุณีพงษ์  
ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีที่ 7 ฉบับที ่2 เม.ย.-มิ.ย. 
2562 

283-297 

10 ประสิทธิภาพของสาร
สกัดสมุนไพรก าจัดเหา
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียน
มงคลรัตน์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อภิ
เชษฐ์ จ าเนียรสุข จันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชยั อารีรัตน์ บุตร
รัศมี และรุ่งฤดี มีช านาญ 

เผยแพร่ในวารสารกลุ่ม 
TCI 1 

 

วารสารพยาบาลและ
การศึกษาปีที ่12 ฉบบัที่ 3 
ก.ค.-ก.ย.62 

1-16. 

11 แรงสนับสนุนทางสังคม
กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ดวงจันทร์  ถาวรกุล  
วิสิตา  ต้นมาล ี
สิริรัตน์  จุ้ยเจริญ 
รุ่งทิวา  ไชยพลฤทธิ ์
ทัศพร ชูศักดิ์ 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

- ประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 62 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได ้
สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

12 ปัจจัยที่มีความสัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารหวานของ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปวีณา  เทนค าปราบ  
สุภาวด ี ศรีเพียงจันทร์  
ภัทรสุดา  สายงาม 
รัฐพล  ศิลปรัศมี 

- ประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 62 

13 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับปริมาณเกิดยาเหลือใช้
ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ต าบลเขาแหลม 
อ าเภอชยับาดาล จังหวัด
ลพบุร ี

นาฏอนงค์  ธิมาศ  
อมิตา  ใสกระจ่าง  
กรกนก  ศรีสุภะ 
รัตนภรณ์ อาษา 

- ประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 62 

14 พฤติกรรมเส่ียงต่อการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัด
สระบุรี 

พชรพรรณ อ านาจสมบูรณ
สุข 
วารุณี  จงปลื้มกลาง  
วิรดา  กันทะวัง 
เจียระไน ปฐมโรนจ์สกุล 

- ประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 62 

15 ความสัมพันธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์
และภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ชนาภา  แย้มศรี  
พิจิตรา  นอ้ยตั้ง  
อภิรดี  พุทสท้าน 
กริช เรืองไชย 

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี
 
 
 
 
 

วันที่ 6 
ก.ย. 62 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได ้
สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

16 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 30-60 ป ี
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงราก
น้อย อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จันทิมา แก้วประพาฬ  
กทัตติยา  มั่นคง  
วรรณภา  ธงสีนาค  
อภิญญา  อุตระชยั    

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

17 ผลของโปรแกรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
ฉลากโภชนาการใน
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี       

รัตนาภรณ์  อยาดี  
ศศิประภา  บุญววิัตน์  
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์  ทุมจันทร์ 
นัชชา  ยันต ิ

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

18 ความรู้ และทัศนคติต่อ
การคุมก าเนิดของ
นักเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัด
สิงห์บุร ี

กาญจนา  กุลศรีไทวงษ์  
จรัญญา  วงษ์ชาลี  
อรอรุณ  ชิณเพ็ง  
ชนม์นิภา  ไกรสูงเนิน 
ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้
เครื่องส าอางที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน อย. ของ
นักศึกษาคณะหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธาน ี

สุพรรษา  บุญผาด  
อัญมณี  นาทองชัย  
อิสสรา  เกตวุัตร์ 
ชวภณ พุ่มพงษ์ 

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี
 
 
 
 

วันที่ 6 
ก.ย. 62 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได ้
สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

20 พฤติกรรมการเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีอาย ุ30-
60 ปี ชุมชนที่ 1-5 ในเขต
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 

จุฑามาศ  บุตรทรัพย ์
ชนินาถ  ขอนกลาง 
อาภรณ์  ปานสุนทร 
เกวลี  แจ้งสว่าง 
นาตยา  ดวงประทุม 

- การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 62 

21 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ต าบล
คลองห้า อ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมาน ี

ธาตรี  ยอดยิ่ง 
ธัญญาศิริ  สารศักดิ์ 
ปินผกา  ปัญญาสขุ 
ทัศพร ชูศักดิ์ 

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

22 ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้
และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เร้ือรังระยะที่ ๓ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลมว่งค่อม 
อ าเภอชยับาดาล จังหวัด
ลพบุร ี

ปิยะชาย  น้อยเจริญ 
สุทธิดา  บัวเชย 
ธีรชัย  ชมหน้า 
อภิญญา  แสงจันดา 
ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

23 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ต าบลเขาดินพัฒนา 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสระบุร ี

เนติพงศ์  จันกลิ่น 
วิทยา  วิชาโคตร 
วิทยา  อินทร์สวุรรณ์ 
กิตติศักดิ์  หอมฉุน 
เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตานนท ์

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ครั้งที่ 1  “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 62 

24 ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ต าบลหนอง
สาหร่าย อ าเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสพุรรณบุรี 

รัตนาภรณ์ เพ็งกุน  
สุดารัตน์ พรมเกตุ  
ศิริงาม  พูล้นแกว้ 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

- วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ปีที่ 7  

อยู่ใน
ขั้นตอน
เผยแพร่ 
ฉบับที่ 3 

ก.ค. – ก.ย. 
2562 
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ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได ้
สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับปริมาณเกิดยาเหลือใช้
ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ต าบลเขาแหลม 
อ าเภอชยับาดาล จังหวัด
ลพบุร ี

นาฏอนงค์  ธิมาศ  
อมิตา  ใสกระจ่าง  
กรกนก  ศรีสุภะ และ  
รัตนภรณ์ อาษา 

- งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี
ครั้งที่ 1  “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยั
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 62 

ตารางท่ี 2.14  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได้ 
สถานที่/หนังสือ/

วารสาร 
หน้าท่ี 

- - - - - - 

 
3.5 จ านวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จ านวน 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 2 
ผลงาน) 
ตารางท่ี 2.15 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ล าดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได้ 
สถานที่/หนังสือ/

วารสาร 
หน้าท่ี 

- - - - - - 

3.6 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจ านวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ก าหนดจ านวน 25 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ตาม
แผน เท่ากับค่าคะแนน 4.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 40 ผลงาน) 
 
ตารางท่ี 2.16 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. 
ก าหนด 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

1 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการรับรู้
ภาวะสุขภาพกบัพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร 
จังหวัดปทุมธาน ี

ศุภชัย  ศรีจันทร ์
ศิริรัตน์  การบรรจง 
นรินทรา  แนบสนิท 
ภูวนาท  ศรีจันทรวงค์ 
ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่าวิกฤติ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค. 2562 

9-11 พ.ค.
2562 
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ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

2 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบวัทอง ต าบลบาง
บัวทอง อ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุร ี

รักขณา  บัวพรรษา 
หยาดพิรุณ  วงศ์มณี 
นภัสสร  ผ่องแผ้ว 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่าวิกฤติ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค. 2562 

9-11 พ.ค.
2562 

3 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ปทุมธาน ี

กนกนภัส คนยืนปูชิดา 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
ชวภณ พุ่มพงษ์ 
ภัทรา พวงช่อ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เร่ือง “ฝ่าวิกฤติ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข”     9 - 11 พ.ค. 
2562 

9-11 พ.ค.
2562 

4 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความเครียดและการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

กัญญรัตน์  นิ่มนวล  
ภาวิณี  กันอินทร์  
ศักดิ์สิทธิ์  ผาซาตา 
ทัศพร ชูศักดิ์ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุค
ใหม่: ความสมดุลระหวา่ง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 
มิ.ย. 2562 

26 มิ.ย. 
2562 

5 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความรู้ ทัศนคติ การปอ้งกัน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง ต าบล
พรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก 

รักษ์สุดา  โสภารกั  
คงษร  เจริญภูวดล  
พัชรีวรรณ  ภารา   
อภิชัย คุณีพงษ์ 
 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

เผยแพรก่ารตีพิมพ์วารสารTCI 
กลุ่ม 1 วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี่ที่ 
7 กรกฎาคม-กันยายน 2652 

ก.ค.-ก.ย.
62 

6 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับประทานยา
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ต าบลบ้านกรด อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นัสสุดา สุวรรณไตรย์  
อินทิรา  กิจแพ  
เกวลิน  เกตุชื่น 
นาตยา ดวงประทุม 
สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุค
ใหม่: ความสมดุลระหวา่ง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 
มิ.ย. 2562 
 
 
 
 
 
 
 

26 มิ.ย. 
2562 

7 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวีนะ
ของผู้สูงอายุในต าบลไทรโยค 
อ าเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุร ี

พลอยไพลิน  แกว้บัวพันธุ ์ 
อุไรรัตน์  ต้นภักดี   
กัลยรัตน์  ดวงใน 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์ 
  

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุค
ใหม่: ความสมดุลระหวา่ง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26 
มิ.ย. 2562 
 

26 มิ.ย. 
2562 
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ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

8 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เช้าในนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ีปี
การศึกษา 2561 

พัทธวรรณ  สุดถวิล  
ปิยวรรณ การสังเวชน์  
สุภาวด ี เกิดตรวจ  
มนัสวีย์  บัวระยับ 
นัชชา  ยันต ิ
กริช เรืองไชย 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุค
ใหม่: ความสมดุลระหวา่ง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 
26 มิ.ย. 2562 

26 มิ.ย. 
2562 

9 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น
อาย ุ13-18 ปี อ าเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จักรกฤษณ์ พึงเครือ 
วรนิษฐา เกษกันทา 
นฤมล สุ่นสนธ ์
อภิชัย คุณีพงษ์  
ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที ่7 ฉบบัที่ 
2 เม.ย.-มิ.ย. 2562 

2 เม.ย.-.
มิ.ย.2562 

10 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ประสิทธิภาพของสารสกัด
สมุนไพรก าจัดเหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียน
มงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธาน ี

เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อภิเชษฐ์ จ าเนยีรสุข 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชยั 
อารีรัตน์ บุตรรัศมี และ
รุ่งฤดี มีช านาญ 

เผยแพร่ใน
วารสารกลุ่ม TCI 

1 
 

วารสารพยาบาลและการศึกษาปีที ่
12 ฉบับที่ 3 ก.ค.-ก.ย.62 

ก.ค.-ก.ย.
62 

11 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ดวงจันทร์  ถาวรกุล  
วิสิตา  ต้นมาล ี
สิริรัตน์  จุ้ยเจริญ 
รุ่งทิวา  ไชยพลฤทธิ ์
ทัศพร ชูศักดิ์ 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักอนามยั
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยัได้อยา่งมืออาชีพ” ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 
62 

12 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ปวีณา  เทนค าปราบ  
สุภาวด ี ศรีเพียงจันทร์  
ภัทรสุดา  สายงาม 
รัฐพล  ศิลปรัศมี 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยัได้อยา่งมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 
62 

13 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ต าบลเขา
แหลม อ าเภอชยับาดาล 
จังหวัดลพบุร ี

นาฏอนงค์  ธิมาศ  
อมิตา  ใสกระจ่าง  
กรกนก  ศรีสุภะ 
รัตนภรณ์ อาษา 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยัได้อยา่งมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 
 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 
62 
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ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

14 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

พฤติกรรมเส่ียงต่อการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
สระบุรี 

พชรพรรณ อ านาจสม
บูรณสุข 
วารุณี  จงปลื้มกลาง  
วิรดา  กันทะวัง 
เจียระไน ปฐมโรนจ์สกุล 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยัได้อยา่งมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 
62 

15 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความสัมพันธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ชนาภา  แย้มศรี  
พิจิตรา  นอ้ยตั้ง  
อภิรดี  พุทสท้าน 
กริช เรืองไชย 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

16 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอาย ุ
30-60 ปี ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลเชียงรากน้อย 
อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จันทิมา แก้วประพาฬ  
กทัตติยา  มั่นคง  
วรรณภา  ธงสีนาค  
อภิญญา  อุตระชยั    

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

17 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ผลของโปรแกรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลาก
โภชนาการในนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี      

รัตนาภรณ์  อยาดี  
ศศิประภา  บุญววิัตน์  
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์  ทุม
จันทร์ 
นัชชา  ยันต ิ

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

18 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความรู้ และทัศนคติต่อการ
คุมก าเนิดของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
จังหวัดสิงห์บุรี 

กาญจนา  กุลศรีไทวงษ์  
จรัญญา  วงษ์ชาลี  
อรอรุณ  ชิณเพ็ง  
ชนม์นิภา  ไกรสูงเนิน 
ฉัตรประภา  ศิริรัตน์ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี
 

วันที่ 6 
ก.ย. 62 
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ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

19 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เครื่องส าอาง
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย. 
ของนักศึกษาคณะหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยราชภฏั 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

สุพรรษา  บุญผาด  
อัญมณี  นาทองชัย  
อิสสรา  เกตวุัตร์ 
ชวภณ พุ่มพงษ์ 

- งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) 
โดยสถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

20 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ
สตรีอาย ุ30-60 ปี ชุมชนที่ 1-
5 ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี 

จุฑามาศ  บุตรทรัพย ์
ชนินาถ  ขอนกลาง 
อาภรณ์  ปานสุนทร 
เกวลี  แจ้งสว่าง 
นาตยา  ดวงประทุม 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1   “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยัได้อยา่งมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 
62 

21 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ
มานี 

ธาตรี  ยอดยิ่ง 
ธัญญาศิริ  สารศักดิ์ 
ปินผกา  ปัญญาสขุ 
ทัศพร ชูศักดิ์ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) โดย
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี 
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

22 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพต่อความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๓ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ต าบลม่วงค่อม อ าเภอชยั
บาดาล จังหวัดลพบุร ี

ปิยะชาย  น้อยเจริญ 
สุทธิดา  บัวเชย 
ธีรชัย  ชมหน้า 
อภิญญา  แสงจันดา 
ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE)โดย
สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุร ี

วันที่ 6 
ก.ย. 62 

23 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุต าบลเขาดินพัฒนา 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี 

เนติพงศ์  จันกลิ่น 
วิทยา  วิชาโคตร 
วิทยา  อินทร์สวุรรณ์ 
กิตติศักดิ์  หอมฉุน 
เฟื่องฟ้า  รัตนาคณหุตา
นนท์ 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1   “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยัได้อยา่งมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 
62 
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ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/

นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

24 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ต าบล
หนองสาหร่าย อ าเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสพุรรณบุรี 

รัตนาภรณ์ เพ็งกุน  
สุดารัตน์ พรมเกตุ  
ศิริงาม  พูล้นแกว้ 
ธธิธา เวยีงปฏ ิ

วารสารการ
พัฒนาสุขภาพ

ชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอน

แก่น ปีที ่7 

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที ่7  

อยู่ใน
ขั้นตอน
เผยแพร่ 
ฉบับที่ 3 
ก.ค. – 
ก.ย. 2562 

25 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ต าบลเขา
แหลม อ าเภอชยับาดาล 
จังหวัดลพบุร ี

นาฏอนงค์  ธิมาศ  
อมิตา  ใสกระจ่าง  
กรกนก  ศรีสุภะ และ  
รัตนภรณ์ อาษา 

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1   “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม และอาชวีอนา
มัยและความปลอดภยัได้อยา่งมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา 

วันที่ 13-
14 ก.ย. 
62 

 
3.7 จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีจ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่อง 0  คน  โดยได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติ 0  คน และได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ 0  คน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผน 1 คน) 

 
ตารางท่ี 2.17 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ  
ล าดับที ่ ชื่อรางวัล ชื่อเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลที่

ได้ 
วัน/เดือน/ป ี

 
สถานที ่

- - - - - - 
 
ตารางท่ี 2.18 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ  
ล าดับที ่ ชื่อรางวัล ชื่อเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลที่

ได้ 
วัน/เดือน/ป ี

 
สถานที ่

- - - - - - 
 
3.8 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  1  แนวปฏิบัติ เท่ากับค่า
คะแนน 3.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 2 เรื่อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อแนวปฏิบัติ  การส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2562                     
โดยอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่  4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ                        
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์   ชื่อหลักสูตร  การอบรมการท าไม้กวาดจากขวดพลาสติก 
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3.9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2561  
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี ด้วยคะแนน

เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  4.11 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน มากกว่า 3.51) และมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.19 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
3.51  

10.44 
= 3.48 คะแนน ไม่บรรล ุ 3.48 คะแนน 

3 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละ 
30 

6 
X100 = 27.27 % ไม่บรรล ุ 3.41 คะแนน 

22 
ตัวบ่งชี้ที่  1.3 อาจารย์ประจ าคณะ
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
42.15 

4 
X100 = 18.18 % ไม่บรรล ุ 1.52 คะแนน 

22 
ตัวบ่งชี้ที่  1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 
 

ร้อยละ
≥10 

12.14 

X100 = 151.75 % ไม่บรรล ุ 0.00 คะแนน 8 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 
 

6 ข้อ 

6 ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี
 

6 ข้อ 
6 ข้อ (ข้อ1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.07 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 

6 ข้อ 6  ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
งานสร้างสรรค ์
 

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

ค่าเฉลี่ย  5.00 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ย 
5.00 

ค่าเฉลี่ย  5.00 บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม 
 

6 ข้อ 6  ข้อ (ข้อ 1-6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6  ข้อ (ข้อ 1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ (ข้อ 1-7 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ  1-6 ) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 

คะแนนผลการประเมิน 
เฉลี่ยรวม 

4.11 คะแนน 
 

ตารางท่ี 2.20 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 6 1.64 5.00 3.48 3.07 พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 2 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 13 2.48 5.00 4.24 4.11 ดี 
ผลการประเมิน ต้อง

ปรับปรุง 
ดีมาก ดี  

 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุงเร่งด่วน  1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรบัปรุง  
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้   3.51-4.50 การด าเนินงานระดับด ี4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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3.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ข้ึนไป  

จ านวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจ านวน 124 คน (รหัส 2558) เข้ารับการทดสอบ จ านวน 
123 คน มีจ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผน ร้อยละ 85) 

 
3.11 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป 
 จ านวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายจ านวน - คน เข้ารับการทดสอบ จ านวน - คน มี
จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษา 
ตั้งแต่ ระดับ B2 จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ -  เท่ากับค่าคะแนน -  (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 85)  
  
นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่ มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
4.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น  คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการ
ถึงระดับ 5 เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ระดับ 5) โดยมีผลการด าเนินการดังแสดงข้อมูล
ในตารางที่ 2.21 
ตารางท่ี 2.21 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู ้ คณะสาธารณสุขศาสตร์จดัท าแผนการจัดการความรู้ โดยมี

ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้ารว่มในการประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อจัดท าแผนการจดัการ
ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2561 และด าเนินการจดัการความรู้
ตามแผนที่ก าหนด หัวข้อการจดัการความรู้ 3 ด้าน คือด้านการ
ผลิตบัณฑติ ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ 

ระดับ 2 มีระดบัความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 50 

การด าเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้ 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  

1.1  หัวข้อในการจัดการความรูด้้านการผลิตบณัฑิต เรื่อง 
การจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา กลุม่เป้าหมาย คอื อาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จ านวน 23 คน  

1.2  กระบวนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้สืบค้นข้อมูลความรู้เรื่อง 
การจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา 

ระดับ 3 มีระดบัความส าเร็จของการด าเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 51-100 
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ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
1.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้  ครั้งท่ี 1 โดย

จัดอบรมความรูเ้รื่องทักษะในด้านการจัดท าหลักสตูรที่มี
คุณภาพ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.วิชัย  เสวกงาม มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้

2. ด้านการวิจัย 
2.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้้านการวิจัย เรื่อง 

กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 23 คน 

2.2 กระบวนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมลูความรู้ 
เรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หัวข้อเรื่อง 
กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562     
ณ ห้องประชุม 504 ช้ัน 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี        
คุณชยันต์ ภูส่ันตสิัมพันธ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา         
มาถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง
กระบวนการจดสิทธิบตัรและอนุสทิธิบัตร 

3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้้านการบริหารจัดการ 

เรื่อง การจัดท าแผนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ การเขียนโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จ านวน 15 คน           

3.2 กระบวนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมลูความรู้ 
เรื่องการเขียนโครงการ จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง  

3.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หัวข้อเรื่องการเขยีน
โครงการ ด าเนินการเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนา

การจัดการความรู ้
คณะฯประเมินผลความส าเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการ
ความรู้ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทุกครั้ง
ที่มีการด าเนินการ พบว่า บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนวิธีการ
ท างานตามหัวเรื่องที่แลกเปลีย่นกนั และมีการน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ระดับ 5  มีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและ
การน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
 
 

การเผยแพร่ผา่นช่องทางเว็บไซต ์KM Conner ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์  http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html 

http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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4.2 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากร  พบว่าบุคลากรของคณะฯมีความ
ผูกพันในระดับปานกลาง (Mean = 3.61) ด้านที่บุคลากรผูกพันมากท่ีสุด คือ ความความมุ่งม่ันในการท างาน  
การอุทิศตนเพ่ืองาน และความกระตือรือร้นตามล าดับ 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน 28 3.00 4.88 3.74 0.39 
ค่าเฉลี่ยความกระตือรือล้น 28 3.00 4.83 3.67 0.41 
ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพ่ืองาน 28 3.00 5.00 3.76 0.48 
ค่าเฉลี่ยความมุ่งม่ันในการท างาน 28 3.00 4.83 3.79 0.39 

 ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร เท่ากับ  3.61 เท่ากับค่าคะแนน 3.00 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.70 โดยคิดเป็นค่าลดลง 0.09 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ -2.49 เท่ากับค่าคะแนน 3.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน มากกว่า 4.51)  

 
4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของ
คณะในด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยฯ มาประยุกต์ใช้ในระดับคณะฯ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ด าเนินการจัดเก็บแบบสอบถามในกลุ่ม 
นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และประชาชนทั่วไปที่คณะฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.22 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะ/วิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

ล าดับที่ หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

1 การบริหารจัดการ 3.61 3.64 3.91 - 3.72 
2 การจัดการเรียนการสอน 3.89 - - - 3.89 
3 การวิจัย - 3.76 - - 3.76 
4 การบริการวิชาการ - - - 4.11 4.11 
5 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม - - - 4.04 4.04 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 
จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่

มีต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 เท่ากับค่าคะแนน 5.00  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการบริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.11 ส่วนด้าน
การบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.72  
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4.4 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/
วิทยาลัย 

การพัฒนาคณะสาธารณสุขาสตร์ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ 
โดยมีผลการด าเนินงานถึงระดับที่ 4 เท่ากับค่าคะแนน 4.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ระดับ 5) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2.23 

 
ตารางท่ี 2.23 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการด าเนินการ 
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
หน่วยงาน 

คณะฯ มอบหมายให้หัวหน้าส านักงานคณบดี และ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาด าเนินการน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนคณะฯ 

ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดี คุณภาพสูงขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี
ความรวดเร็วขึ้น 

คณะฯ ด าเนินการโดยใช้วิธีการลดพลังงาน ด้วย
การรณรงค์ให้บุคลากรใช้การเดิน ขึ้น-ลง บันได 
แทนการใช้ลิฟท์ และใช้ Sticker ติดบริเวณบันได
ที่สามารถลดแคลอรี่ได้ ในแต่ละชั้น 

ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และมีการประเมิน
จุดคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพ่ือการแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากร และ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากร
อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรและนักศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
ด้วยการใช้กระดาษ reuse มาใช้ print เอกสาร 
รวมทั้ง คณะฯ ด าเนินการโครงการ Green 
Meeting เพ่ือลดการใช้กล่องโฟม และใช้กระดาษ 
reuse รวมทั้งส่งเอกสารการประชุม และเอกสาร
ต่างๆ ทาง e-mail 

ระดับ 4 มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบ
ที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็น
ต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
เชื่อถือและปฏิบัติตาม 

คณะฯ ส่งนักศึกษา ชื่อ นายชัยวัฒน์ สายแวว เข้า
ประกวดในโครงการต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ
แห่งวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประเภทนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2562 

ระดับ 5  หน่วยงานได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 
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ตอนที่ 2 สรุปคะแนนตามตัวชี้วัด 
จากผลการด าเนินงานของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีคะแนนตัวชี้วัด

แสดงดังภาพที่ 2.1 และมีค่าคะแนนที่ค านวณค่าถ่วงน้ าหนักแสดงดังตารางที่ 2.24 
ดังนั้นกล่าวได้ว่าผลการด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มี

คะแนนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเฉลี่ย   

 
 

ภาพที่ 2.1  คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ตารางท่ี 2.24 คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์
ประเทศ (ร้อยละ 42) 
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.3.1)  

ร้อยละ 
67.78 

5.00 5 25.00 

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จาก
การปฏิบัตริ่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด(แผนปฏิบตัิ
การหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.3.2) 

ร้อยละ 
73.61 

5.00 5 25.00 

3. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.4) 

ร้อยละ 
66.12 

5.00 5 25.00 

4. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะ
ของมหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติการหน้า 79 ตัวช้ีวัด 1.8) 

ร้อยละ 0.00 0.00 6 0.00 

5. จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มี
ฐานข้อมูลต าบลในการคดัเลือกชุมชนส าคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการ หน้า 87  ตัวช้ีวัด 3.1.1.1) 

ร้อยละ 250 5.00 5 25.00 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 เฉลี่ย

คะแนน 5 5 5 0 5 0 5 3 5 5 4 2 5 5 0 4 0 3 4.11 0 0 5 3 3 4 3.42

0
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คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562
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ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

6. จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต ์ท่ีมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร เป็นต้น  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.1) 

ร้อยละ 0.00  0.00 6 0.00 

7. จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่า
แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน าผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา (แผนปฏิบตัิการ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.2) 

1 ผลงาน 5.00 6 30.00 

8. จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวช้ีวัด 3.3) 

1 ชุมชน 3.00 4 12.00 

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมือ
อาชีพ (ร้อยละ 12) 
1. จ านวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.1) 

4 เครือข่าย 5.00 6 30.00 

2. จ านวนครู หรือประชาชน ที่ไดร้ับการพัฒนา 2 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.2) 

105 คน 5.00 6 30.00 

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและ
นอกประเทศ (ร้อยละ 32) 
1. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)  

25.00 4.00 3 12.00 

2. ร้อยละของอาจารยป์ระจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.3)  

14.29 2.00 3 6.00 

3. จ านวนหลักสตูร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่น 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 77 ตัวชี้วัด 1.1)   

3 หลักสูตร 5.00 4 20.00 

4. จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  (แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.1) 

25 ผลงาน 5.00 3 15.00 

5. ผลงานท่ีไดร้ับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.2) 

0 ผลงาน 0.00 3 0.00 

6. ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 79 ตัวชี้วัด 1.2.3) 

25 ผลงาน 4.00 3 12.00 

7. จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.2.4)  

0 คน 0.00 3 0.00 

8. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.6)  

1 แนวปฏิบัติ 3.00 2 6.00 

9. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะประจ าปี
การศึกษา 2561  

เฉลี่ย 4.11 
คะแนน 

4.11 4 16.44 

10. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.1) 

ร้อยละ 0.00 0.00 2 0.00 
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ตัวชี้วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้ าหนัก 

11. ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสดุท้ายที่มผีล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.2)  

ร้อยละ 0.00 0.00 2 0.00 

นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 (ร้อยละ 14) 
1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา (แผนปฏิบัติการ หน้า 31 ตัวชี้วัด 2.4.1.1)  

ระดับ 5 5.00 4 20.00 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.14)  

ค่าเฉลี่ย 
3.61 

3.00 4 12.00 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อคณะ 
ในทุกมิติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15) 

ค่าเฉลี่ย 
3.94 

4.00 3 12.00 

4. ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/วิทยาลัย (นโยบายสภาฯ 
หน้า 17 ตัวช้ีวัด 8)  (แผนปฏิบัติการ หน้า 16  ตัวชี้วัด 3.1)  

ระดับ 4 4.00 3 12.00 

ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้ าหนัก)      342.44 
ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก   100  

คะแนนเฉลี่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562    3.424 
หมายเหตุ 

คะแนนเฉลี่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 = 
ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้ าหนัก)  

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก
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บทที่ 3 
การปรับปรุงพัฒนางาน และข้อเสนอแนะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ตอนที่ 1  

การปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
2560 1. สร้างความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและความ

น่าเชื่อถือ อย่างเต็มรูปแบบ และด าเนนิการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในระบบการปฏิบตัิงานรวมถึงแนวทาง
ในการพัฒนาตามสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ ด าเนนิการวางแผนปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาตามสาย
วิชาชีพ โดยมีการอบรมบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนบัสนุนใน “โครงการอบรมเคร่ืองมือ
ทางการบริหารงานดา้นบุคลากรด้วย OKR” ซึ่ง
เป็นแนวทางใหม่ที่คณะจะน ามาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 

2. แสวงหากลยุทธ์และมาตรการในการเพิ่มจ านวน
นักศึกษา โดยการประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพพจน์ 
พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจาก
สถาบนัการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง   

2. ในปีการศึกษา 2562 คณะก าหนดให้มี 
“กิจกรรมสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ IMC” เพื่อก าหนดแนวทางและ
งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่ม
จ านวนนักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของ    
แต่ละหลักสูตร โดยก าหนดรูปแบบการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online, การ
เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ไปตามโรงเรียน
และหน่วยงานต่างๆ, การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงการจัดทีม
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 ส าหรับแผนการประชาสัมพันธ์ของปี
การศึกษา 2563 คณะฯ ปรับปรุงกลยุทธ์การ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  โ ด ย มี แ ผ น ใ น ก า ร เ ริ่ ม
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1  ของปี ก า รศึ กษา  2562  เพื่ อ ใ ห้ กา ร
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น 
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

3. พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการวิชาการไปสู่
การด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนอกเวลาราชการ เช่น การรกัษาแผนไทย การ
นวดแผนไทย 

ในปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรสุขภาพและ
ความงาม ก าหนดแผน “กิจกรรมบริหารงาน
คลินิกการแพทย์แผนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อจัดหารายได้  สนับสนุนพันธกิจคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อให้บริการบุคลากร 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ขณะนี้โครงการ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว 

2561 เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะที่เพิ่ง
เริ่มท าการเปิดสอน จึงควรพิจารณาเร่งด าเนินการ
ดังนี้ 
1. ควรพัฒนาหลักสูตรและการให้บริการวิชาการ
ไปสู่การด าเนินงานในรูปแบบของธุรกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนอกเวลาราชการ เช่น การรักษาแผนไทย 
การนวดแผนไทย  

“กิจกรรมบริหารงานคลินิกการแพทย์แผน
ไทย” ซึ่งได้รบัอนุมัติโครงการจากอธิการบดี 
และอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อจดักิจกรรม
บริการ 

2. ควรมีการสื่อสารภายในคณะให้ชัดเจน คณะฯ ก าหนดแนวทางบริหารและการสื่อสาร
ภายในองค์กร ผ่านระบบบริหารงานของ
กรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และ
หัวหน้าส านักงานคณบดี  ซึ่ งมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ ต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกเดือน และยังมีการประชุมร่วมกันของ
อาจารย์ทั้งคณะโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง 
ในการประชุมนโยบายจากมหาวิทยาลัยและ
คณบดี ถูกสื่อสารโดยคณบดี  ผ่านรองคณบดี
แต่ละฝ่าย และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
น าไปสื่อสารลงไปยังแต่ละหลักสูตร   และแต่
ละฝ่าย   ส าหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
แ ล ะ เ อก ส า ร ค า สั่ ง ต่ า ง ๆ จ า ก ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัยจะถูกสื่อสารไปยังผู้ที่ เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบ e-mail และระบบ social ของแต่
ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม Line ของคณะกรรมการ
ต่างๆของคณะ เป็นต้น   

   
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
- 
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดและค่าถ่วงน้ าหนักการประเมิน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ (ร้อยละ 42)  

1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชนต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.3.1)  

5 ร้อยละ  
0.01- 5.00 

ร้อยละ 
5.01-9.99 

ร้อยละ 
10.00-19.99 

ร้อยละ20.00-
29.99 

 
ร้อยละ 30 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจ านวนนักศึกษาทั้งหมด(แผนปฏิบตัิการหน้า 
13 ตัวช้ีวัด 1.3.2) 

5 ร้อยละ  
0.01-20.00 

ร้อยละ 
20.01-39.99 

ร้อยละ 
40.00-59.99 

ร้อยละ60.00-
69.99 

 
ร้อยละ 70 

อาจารย์ศริิพร  จิระชัยประสิทธิ 

3. ร้อยละของผูส้ าเรจ็การศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการหนา้ 13 ตัวช้ีวัด 1.4) 

5 ร้อยละ  
0.01- 5.00 

ร้อยละ 
5.01-9.99 

ร้อยละ 
10.00-19.99 

ร้อยละ20.00-
29.99 

 
ร้อยละ 30 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

4. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลยั (แผนปฏิบตัิการหนา้ 79 ตัวช้ีวัด 1.8) 6 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

5. จ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูล
ต าบลในการคัดเลือกชุมชนส าคญัเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 87  ตัวช้ีวัด 3.1.1.1) 

5 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ

6. จ านวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต ์ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 1 (แผนปฏิบัติ
การ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.1) 

6 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 

7. จ านวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่าแก่
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถน าผลงานบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชนด์้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.2) 

6 - - - -  1 ผลงาน 

ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 
(หลัก) 
ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ
(ร่วม/ส่งข้อมูล) 

8. จ านวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวช้ีวัด 3.3) 4 - - 1 ชุมชน 2 ชุมชน  3 ชุมชน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ (ร้อยละ 12) 

1. จ านวนโรงเรียน หรือ เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  2    
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.1) 6 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

2. จ านวนครู หรือ ประชาชน ที่ไดร้ับการพัฒนา 2 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.2)  6 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ (ร้อยละ 32) 
1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)  3 ร้อยละ  

0.01-10.00 
ร้อยละ 

10.01-19.99 
ร้อยละ 

20.00-24.99 
ร้อยละ25.00-

29.99 
 

ร้อยละ 30 
นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.3)  3 ร้อยละ  

0.01-10.00 
ร้อยละ 

10.01-19.99 
ร้อยละ 

20.00-29.99 
ร้อยละ30.00-

49.99 
 

ร้อยละ 50 
นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

3. จ านวนหลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 77 ตัวชี้วัด 1.1)   

4 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

4. จ านวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  (แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.1) 3 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
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ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 

5. ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (แผนปฏิบัติ
การ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.2) 3 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

6. ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.ก าหนด 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 79 ตัวชี้วัด 1.2.3) 

3 
ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก (หลัก) 
ผศ.ดร.มนัญญา  ค าวชิระพิทักษ์ 

(ร่วม/ส่งข้อมูล) 
7. จ านวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.2.4)  3 - - 1 คน 2 คน  3 คน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก (หลัก) 
ผศ.อาทิมา  แป้นธัญญานนท ์

(ร่วม/ส่งข้อมูล) 
8. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.6)  2 - - 1 เรื่อง 2 เรื่อง  3 เรื่อง 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

9. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะประจ าปี
การศึกษา 2561  4 ตามค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน 

นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว 

10. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.1) 

2 ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ75.00-
84.99 

 ร้อยละ 
85 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

11. ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสดุท้ายที่มผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่าตั้งแตร่ะดับ B2 ข้ึนไป 3 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.2)  
 
 
 

2 ร้อยละ  
0.01-55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ75.00-
84.99 

 ร้อยละ 
85 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
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ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 

นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 14) 

1.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา (แผนปฏิบัติการ หน้า 31 ตัวชี้วัด 2.4.1.1)  4 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

อาจารย์ศริิพร  จิระชัยประสิทธิ 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.14)  4 0.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-4.51 4.52-5.00 

นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อคณะ 
ในทุกมิติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15) 3 0.01- 2.50 2.51-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 4.01-5.00 

นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 

4. ระดับความส าเร็จของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/วิทยาลัย (นโยบายสภาฯ หน้า 
17 ตัวช้ีวัด 8)4  (แผนปฏิบัติการ หน้า 16  ตัวชี้วัด 3.1)  

3 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ

รวม 100   

 หมายเหตุ 
 1 กรณีหน่วยงานไม่ถูกก าหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ให้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลงานที่มีการจดทะเบียน 
 2 กรณีท่ีหน่วยงานไม่มีโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานขอให้รายงานข้อมูลที่ได้ไปร่วมด าเนินงานกับคณะครุศาสตร์หรือศูนย์ครูฯ   
 3 กรณีหน่วยงานที่ไม่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องรายงานและไม่คิดค่าความถ่วงในข้อนั้น  
 4 รายงานผลการด าเนินให้สอดคล้องกับระดับความส าเร็จตัวชี้วัดตามท่ีก าหนดในนโยบายสภามหาวิทยาลัย 
 (ในวงเล็บสีแดง)  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ 
 (ในวงเล็บสีเขียว) มีการก าหนดหน่วยงานด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
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