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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ/วิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2554 ด้ว ยดาริ ของท่านอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิ ทธิ์ ที่ประสงค์
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน จึงมอบหมายให้
ดร.พิทยา ถกลภักดี ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตร ต่อมาในเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการตั้งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และปี พ.ศ.2557 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล
ต่อมาปี พ.ศ.2559 ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ อ ารีย์ สงวนชื่อ เสนอสภามหาวิ ทยาลั ย ในการจัด ตั้ ง คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 สภามหาวิทยาลัยมี
มติให้ดาเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะกรรมการดาเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์เสนอผลการดาเนินงานให้สภามหาวิทยาลัย
พิ จ ารณาเป็ น ระยะทุ ก เดื อ นของการประชุ ม การด าเนิ น งานได้ รั บ การสนั บ สนุ น จาก ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ร้อยโทหญิงวิภาวี เกียรติศิริ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ
สภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง
โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และนาเสนอความพร้อมเป็น
คณะฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยมีมติ
เห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้น เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ ดารงตาแหน่งรักษาราชการ
แทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ระบบสุขภาพ และได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 15
พฤศจิกายน 2560
พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ดารงตาแหน่ง
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561
พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดหลักสูตร
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
1.1 รายชื่อผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ
คณบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน
อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์
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อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปัญญากร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย
หัวหน้าสานักงานคณบดี
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม
*หมายเหตุ รอคาสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอพิจารณา
แต่งตั้ง ตามบันทึกข้อความเลขที่ 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 นาสร้างเสริมสุขภาพ
1.4 วิสัยทัศน์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนาในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง
1.5 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ มี
ศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้นการบูรณาการองค์ความรู้
ให้สามารถนาไปแก้ปัญหาได้จริง และนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดั บ พื้นฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถนาไปแก้ ไข
ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ
3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
การสร้างสุขภาวะของท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.6 ข้อมูลพื้นฐาน
คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ มี บุ ค ลากรสายวิ ช าการ 28 คน ซึ่ ง มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการระดั บ
ศาสตราจารย์ - คน รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 8 คน
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และ 1.2
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ตารางที่ 1.1 จานวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2562)
จานวน (คน)
ร้อยละ
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
0.00
ปริญญาโท
21
75.00
ปริญญาเอก
7
25.00
รวม
28
100.00
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
0.00
รองศาสตราจารย์
2
7.14
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2
7.14
อาจารย์
24
85.72
รวม
28
100.00
ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562

ตารางที่ 1.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2562)
จานวน (คน)
ร้อยละ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
1
12.50
ปริญญาตรี
7
87.50
ปริญญาโท
0
0.00
ปริญญาเอก
0
0.00
รวม
8
100.00
สถานภาพ
ข้าราชการ
0
0.00
ลูกจ้างประจา
0
0.00
พนักงานราชการ
0
0.00
พนักงานมหาวิทยาลัย
3
37.50
เจ้าหน้าที่ประจาตามสัญญาจ้าง
5
62.50
ลูกจ้างชั่วคราว
0
0.00
รวม
8
100.00
ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 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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สิ่ งแวดล้ อม บั ณฑิตศึกษา ระดับ ปริ ญญาโท มี 1 หลั กสู ตร คือ หลั กสู ตรสาธารณสุ ขศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(การจัดการระบบสุขภาพ)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินภารกิจ
จานวน 5,683,760.00 บาท โดยจาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 3,349,475.00 บาท และงบประมาณที่เป็นเงิน
รายได้จานวน 2,334,285.00 บาท ประกอบด้วยข้อมูลชื่อหลักสูตรและจานวนนักศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1.3 จานวนนักศึกษาภาคปกติ – ภาคพิเศษ ประจาปีการศึกษา 2562
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตร/สาขา
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม
รวม

ปี 1 ปี 2
(62) (61)
70 98
17 12
17
0
104 110

ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
(60) (59)
ทั้งหมด
108 78
6
360
14 22
0
65
0
0
0
17
122 100
6
442

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย.62)

ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
หลักสูตร/สาขา
ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ
รวม

ปี 1
(62)
-

ปี 2
(61)
9
9

ตกค้าง
-

รวม
ทั้งหมด
9
9

ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
หลักสูตร/สาขา
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์
รวม

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตกค้าง รวม
(62) (61) (60) (59)
ทั้งหมด
14
7 18
9
1
49
14 7 18 9
1
49

ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย.62)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินภารกิจ
จานวน 5,683,760.00 บาท โดยจาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 2,733,475.00 บาท งบประมาณที่เป็น
เงินรายได้ จานวน 2,334,285.00 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจาแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภท
งบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1.4 ข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรเพื่อการดาเนินการตามภารกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ
พ.ศ. 2561
จาแนกตามประเภทงบประมาณ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
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
จาแนกตามผลผลิต

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จานวนเงิน

 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
4,766,000.00
เทคโนโลยี
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
 ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 ผลงานการให้บริการวิชาการ
 ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
รวมทั้งสิ้น 4,766,000.00
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
 ค่าจ้างชั่วคราว
 พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย
งบดาเนินงาน
 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
 ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนเงิน

เพิ่ม/ลดร้อยละ

5,067,760.00

+6.33

-

-

-

-

616,000.00

+12.93

5,683,760.00

+19.26

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จานวนเงิน

จานวนเงิน

เพิ่ม/ลดร้อยละ

-

-

-

3,478,600.00
-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3,714,759.00
-

+6.79
-

~7~
งบประมาณ
จาแนกตามหมวดรายจ่าย
 ค่าครุภัณฑ์
 ค่าสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
จานวนเงิน
1,210,000.00
77,400.00
รวมทั้งสิ้น 4,766,000.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จานวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ
-57.02
520,001.00
1,449,000.00
5,683,760.00

+1,772.09
+19.26

~8~

บทที่ 2
ผลการดาเนินงาน
คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มีการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 –
กันยายน 2562) แยกตามประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 นโยบาย โดยมีผลงานตามนโยบายแสดงดัง
ตอนที่ 1 และสรุปคะแนนตัวตัวชี้วัดดังแสดงในตอนที่ 2

ตอนที่ 1 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ
1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อ
จานวนอาจารย์ทั้งหมด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 28 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ
กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 เท่ากับ ค่าคะแนน 5.00
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 30)
ตารางที่ 2.1 อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ลาดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ที่
1
โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
2

3

4

โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
โครงการยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

วัน เดือน ปี
ชื่อชุมชน
รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา
ดาเนินการ
ธันวาคม หมู่ ที่ 7 บ้ า นคลองบางหลวง อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
2561
ต าบลคู บ างหลวง อ าเภอลาด อ.กริช เรืองไชย
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.อภิญญา อุตระชัย
ธันวาคม
2561

หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ตาบลคู อ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
บางหลวง อาเภอลาดหลุมแก้ว อ.นาตยา ดวงประทุม
จังหวัดปทุมธานี
อ.ฉัตรประภา ศิริรัตน์
อ.นัชชา ยันติ

ธันวาคม
2561

หมู่ ที่ 6 บ้ า นใหม่ ไ ทยพั ฒ นา อ.ธธิธา เวียงปฏิ
ต า บ ล ห น อ ง ต ะ เ คี ย น บ อ น อ.ภัทรา พวงช่อ
อ า เ ภ อ วั ฒ น า น ค ร จั ง ห วั ด อ.ชวภณ พุ่มพงษ์
สระแก้ว

ธันวาคม
2561

หมู่ ที่ 8 บ้ า นใหม่ ไ ทยพั ฒ นา อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ
ต าบลหนองหมากฝ้ า ย อ าเภอ อ.รัตนาภรณ์ อาษา
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
อ. ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

~9~
ลาดับ
วัน เดือน ปี
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ชื่อชุมชน
รายชื่ออาจารย์นักพัฒนา
ที่
ดาเนินการ
5
การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อ
4,5,7,13,14 ชุมชนสวนพริกไทย ตาบลสวน อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร
พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็น ,20,21 ก.ค. พริกไทย
ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
ต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วย 62
โรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตาบลสวนพริกไทย
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อจานวน
นักศึกษาทั้งหมด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 451 คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผน ร้อยละ 70)
ตารางที่ 2.2 จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ลาดับ ชื่อโครงการผลงาน
วัตถุประสงค์
ที่
เชิงผลิตภาพ
1
พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ด้ า น เพื่อรวบรวม
สุ ข ภ า พ ข อ ง อ ง ค์ ก ร ข้อมูลด้าน
ท้องถิ่น (สวนพริกไทย) สุขภาพของ
ชุมชนโดยให้
คนในชุมชนมี
ส่วนร่วม

ผลการ
ดาเนินงาน
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

การนาไปใช้
ประโยชน์
ประชาชนใน
ชุมชนมีส่วน
ร่วม เพื่อให้มี
การพัฒนา
ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
โดยหลักสาคัญ
ของการทางาน
โดยชุมขนเข้า
มามีส่วนร่วม
ครั้งนี้จะมุ่งเน้น
ไปที่ประเด็น
ด้านสุขภาพ ซึ่ง
ทางคณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ต้องการ
ที่จะพัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพของ
องค์กรท้องถิ่น
ให้มีมาตรฐาน
และสามารถนา
ข้อมูลเหล่านี้มา
ทาวิจัย หรือ
โครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนให้
เป็นชุมชน
ต้นแบบด้าน
สุขภาพ

พื้นที่
ดาเนินงาน
ตาบลสวน
พริกไทย อาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด
ปทุมธานี

ระยะ
เวลา
28 ต.ค.–
31 ธ.ค.
61

รายชื่อนักศึกษา หลักสูตร
อาจารย์
ที่ดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาชั้นปีที่ สาธารณสุ อาจารย์ ดร.
3 จานวน 15 คน ขศาสตร รัฐพล ศิลป
บัณฑิต
รัศมี
อาจารย์รัตนา
ภรณ์ อาษา
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ลาดับ ชื่อโครงการผลงาน
ที่
เชิงผลิตภาพ
2
การเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์
ในการเรียนรู้งานและ
ทักษะการทางานด้าน
สาธารณสุขพื้นฐาน

3

การสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนให้เป็นต้นแบบ
ทางสุขภาพของผู้ป่วย
โรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตาบลสวน
พริกไทย อาเถอเมือง
จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์

ผลการ
ดาเนินงาน
1.เพื่อให้
1.นักศึกษามี
นักศึกษามี
ความเข้าใจ
ความรู้
ในขอบเขต
เกี่ยวกับ
ของการ
ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ทางด้าน
ทางด้าน
สาธารณสุข
สาธารณสุขใน ใน
โรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ส่งเสริม
ส่งเสริม
สุขภาพ
สุขภาพคิด
2.เพื่อให้
เป็นร้อยละ
นักศึกษามี
100
ทักษะในการ 2.นักศึกษา
ประเมิน
สามารถ
สถานการณ์
วินิจฉัยและ
สุขภาพชุมชน วิเคราะห์
และศึกษา
ปัญหา
บริบทของ
สุขภาพใน
ชุมชนในพื้นที่ ชุมชน และ
จริง
สามารถ
วางแผน
แก้ไขปัญหา
สุขภาพที่
สาคัญและ
เร่งด่วนได้
โดยประเมิน
ผ่านรูปแบบ
การนาเสนอ
และวิธีใน
การแก้ไข
ปัญหาใน
เรื่องสุขภาพ
ในชุมชนของ
นักศึกษา
เพื่อเป็นการ
1.ผู้ป่วยโรค
สร้างเสริม
ความดัน
สุขภาพของ
โลหิตสูง
ผู้ป่วยโรค
สามารถ
เรื้อรังในชุมชน ควบคุม
ให้มีสุขภาพที่ ระดับความ
ดี ป้องกัน
ดันได้
ความรุนแรง
2.ผู้ป่วย
และ
โรคเบาหวา
ภาวะแทรกซ้อ นสามารถ
นที่อาจเกิดขึ้น ควบคุม
ระดับน้าตาล
ในเลือดได้

การนาไปใช้
ประโยชน์
กิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่ทา
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

พื้นที่
ระยะ
ดาเนินงาน
เวลา
หมู่ 6 บ้านพร้า วันที่ 25
วนอก ตาบล
และ 29
เชียงรากใหญ่
มี.ค. 62
อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

รายชื่อนักศึกษา หลักสูตร
อาจารย์
ที่ดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษาชั้นปีที่ สาธารณสุ อาจารย์ ดร.
3 จานวน 78 คน ขศาสตร รัฐพล ศิลป
บัณฑิต
รัศมี
อาจารย์รัตนา
ภรณ์ อาษา
อาจารย์จันทร
รัตน์ จาริก
สกุลชัย
อาจารย์
เจียระไน ปฐม
โรจน์สกุล

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล และ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
สามารถนา
ข้อมูลที่ได้
รวมทั้งกิจกรรม
ที่จัดขึ้นไป
ดาเนินการกับ
กลุ่มผู้ป่วยโรค
อื่นๆ ได้

ตาบลสวน
4,5,7,13,
พริกไทย อาเถอ 14,20,21
เมือง จังหวัด
ก.ค. 62
ปทุมธานี

นายชัยวัฒน์
สาธารณสุ ผู้ช่วย
สายแวว,
ขศาสตร ศาสตราจารย์
นางสาวบุศรินทร์ บัณฑิต
อารีย์ สงวน
ครองกิจการ,
ชื่อ
นางสาววราภรณ์
อาจารย์รัตนา
ศรีวิจารณ์,
ภรณ์ อาษา
นางสาวธาดา
อาจารย์ ดร.
รัตน์ วันตะคุ,
รัฐพล ศิลป
นางสาวจุฑามาศ
รัศมี
ดวงใส,
อาจารย์ปัณณ
นางสาวชนิตา
ทัต ตันธน
บัวแก้ว,
ปัญญากร
นางสาวพัณณิตา
อาจารย์
แขกพงษ์,
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ลาดับ
ที่

ชื่อโครงการผลงาน
เชิงผลิตภาพ

วัตถุประสงค์

ผลการ
ดาเนินงาน

การนาไปใช้
ประโยชน์

พื้นที่
ดาเนินงาน

4

โครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

1.เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ทักษะ
ด้าน
หลักเกณฑ์
และวิธกี าร
ผลิตที่ดีและ
การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์
ให้แก่กลุ่มผลิต
กาละแม
2.เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ทักษะ
ด้านการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
จากกล้วยและ
น้าพริกเพื่อ
สุขภาพ

รายได้ของ
กลุ่มอาชีพ/
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 10

การสร้างกลุ่ม
อาชีพสาหรับ
ต่อยอดให้
ท้องถิ่นเข้ามา
สนับสนุนใน
อนาคต

หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองบางหลวง
และ หมู่ที่ 8
บ้านคูขวางไทย
ตาบลคูบาง
หลวง อาเภอ
ลาดหลุมแก้ว
จังหวัด
ปทุมธานี)ฃ

ระยะ
เวลา

รายชื่อนักศึกษา
ที่ดาเนินงาน
นางสาวพัชรินทร์
แต่งอ่อน,
นายจิรภาส หอม
จิตสุขฤทัย,
นางสาวหทัย
ชนก วงษ์เครือ
วัลย์,
นางสาวอรพรรณ
สาเภาพันธ์,
นายชัยพิชิต
สัมมา,
นายอรรถพล
งามขา,
นายอนันต์ อารี
นางสาวสุภาวดี
น้าแข็ง,
นางสาวจันทิมา
ขวัญสุข,
นางสาวธนภรณ์
น่วมแก้ว,
นางสาวดรุณี ลี้
กุล,
นายกันตินันท์
คงสุวรรณ์
ธ.ค.2562 -นักศึกษาชั้นปีที่
3 จานวน 52 คน
-นักศึกษาชั้นปีที่
4 จานวน 4 คน

หลักสูตร

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
เจียระไน ปฐม
โรจน์สกุล
อาจารย์จันทร
รัตน์ จาริก
สกุลชัย
อาจารย์
ศศิวิมล จันทร์
มาลี
อาจารย์ ดร.
ลัณฉกร ประ
ทุมรัตน์
อาจารย์ดวง
กมล จันทร์
ฤกษ์

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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ลาดับ ชื่อโครงการผลงาน
ที่
เชิงผลิตภาพ
5
การปฏิบัติสหกิจศึกษา
ประจาปีการศึกษา
2561 ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติงาน
สาธารณสุขใน
ชุมชน

ผลการ
ดาเนินงาน
นักศึกษา
สามารถ
วินิจฉัยและ
วิเคราะห์
ปัญหา
สุขภาพใน
ชุมชน และ
สามารถ
วางแผน
แก้ไขปัญหา
สุขภาพที่
สาคัญและ
เร่งด่วนได้

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

พื้นที่
ดาเนินงาน
พื้นที่ 31 ตาบล
ใน 5 จังหวัด
-ปทุมธานี
-สระแก้ว
-พระนครศรีอยุธยา
-สระบุรี
-ปราจีนบุรี

ระยะ
เวลา

รายชื่อนักศึกษา หลักสูตร
อาจารย์
ที่ดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
-นักศึกษาชั้นปีที่ สาธารณสุ อาจารย์
4 จานวน 123
ขศาสตร ประจาคณะ
คน
บัณฑิต
สาธารณสุข
ศาสตร์จานวน
21 คน

1.3 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
ผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จานวน 121 คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จานวน 80 คน (10 ผลงาน) คิดเป็นร้อยละ
66.12 เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 30)
ตารางที่ 2.3 ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
1
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ใน
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
หมู่บ้านสถาพร จังหวัดปทุมธานี
2
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบัวทอง ตาบลบางบัว
ทอง อาเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี
3
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
4

ความเครียดและการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อเจ้าของผลงาน
ศุภชัย ศรีจันทร์
ศิริรัตน์ การบรรจง
นรินทรา แนบสนิท
ภูวนาท ศรีจันทรวงค์
ฉัตรประภา ศิริรัตน์
รักขณา บัวพรรษา
หยาดพิรุณ วงศ์มณี
นภัสสร ผ่องแผ้ว
ธธิธา เวียงปฏิ

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร
วันเดือนปี
การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ 9-11 พ.ค.
ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการ
2562
และวิชาชีพสาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค.
2562

หน้าที่
206-215

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

9-11 พ.ค.
2562

192-205

กนกนภัส คนยืนปูชิดา
อภิชัย คุณีพงษ์
ชวภณ พุ่มพงษ์
ภัทรา พวงช่อ
กัญญรัตน์ นิ่มนวล
ภาวิณี กันอินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ ผาซาตา
ทัศพร ชูศักดิ์

การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทาง
วิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”
9 - 11 พ.ค. 2562
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 2562

9-11 พ.ค.
2562

216-226

26 มิ.ย.
2562

10461059
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ลาดับที่
ชื่อผลงาน
5
ความรู้ ทัศนคติ การป้องกัน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ตาบลพรหมณี อาเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก
6
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะของ
ผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค อาเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

8

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าใน
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปี
การศึกษา 2561
พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่
ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่นอายุ
13-18 ปี อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9

10

ชื่อเจ้าของผลงาน
รักษ์สุดา โสภารัก
คงษร เจริญภูวดล
พัชรีวรรณ ภารา
อภิชัย คุณีพงษ์

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร
เผยแพร่การตีพิมพ์วารสาร TCI กลุ่ม
1 วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี่ที่ 7
กรกฎาคม-กันยายน 2652

วันเดือนปี
ก.ค.-ก.ย.
62

หน้าที่
1-15

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
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 2562
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย. 2562
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่
2 เม.ย.-มิ.ย. 2562

26 มิ.ย.
2562

11251124

26 มิ.ย.
2562

11141128

26 มิ.ย.
2562

11411149

2 เม.ย.-.
มิ.ย.2562

283-297

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

ก.ค.-ก.ย.
62

1-16.

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
“การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
“การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 1314 ก.ย.
62

-

วันที่ 1314 ก.ย.
62

-

พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์
อุไรรัตน์ ต้นภักดี
กัลยรัตน์ ดวงใน
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

พัทธวรรณ สุดถวิล
ปิยวรรณ การสังเวชน์
สุภาวดี เกิดตรวจ
มนัสวีย์ บัวระยับ
นัชชา ยันติ
กริช เรืองไชย
จักรกฤษณ์ พึงเครือ
วรนิษฐา เกษกันทา
นฤมล สุ่นสนธ์
อภิชัย คุณีพงษ์
ศศิธร ตันติเอกรัตน์
ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร รัศมี และรุ่งฤดี มีชานาญ
กาจัดเหาของนักเรียนชั้น
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อภิ
ประถมศึกษาในโรงเรียนมงคลรัตน์ เชษฐ์ จาเนียรสุข จันทรรัตน์
จังหวัดปทุมธานี
จาริกสกุลชัย อารีรัตน์ บุตร

11

แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดวงจันทร์ ถาวรกุล
วิสิตา ต้นมาลี
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ
รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์
ทัศพร ชูศักดิ์
ธธิธา เวียงปฏิ

12

ปัจจัยที่มีความสัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปวีณา เทนคาปราบ
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์
ภัทรสุดา สายงาม
รัฐพล ศิลปรัศมี

~ 14 ~
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
13
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตาบลเขา
แหลม อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี

ชื่อเจ้าของผลงาน
นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง
กรกนก ศรีสุภะ
รัตนภรณ์ อาษา

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร
เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
“การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
“การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วันเดือนปี
วันที่ 1314 ก.ย.
62

หน้าที่
-

วันที่ 1314 ก.ย.
62

-

14

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่ พชรพรรณ อานาจสมบูรณ
พึงประสงค์ของนักเรียนระดับ
สุข
อาชีวศึกษา จังหวัดสระบุรี
วารุณี จงปลืม้ กลาง
วิรดา กันทะวัง
เจียระไน ปฐมโรนจ์สกุล

15

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
และภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชนาภา แย้มศรี
พิจิตรา น้อยตั้ง
อภิรดี พุทสท้าน
กริช เรืองไชย

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครัง้ ที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วันที่ 6
ก.ย. 62

-

16

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ
30-60 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จันทิมา แก้วประพาฬ
กทัตติยา มั่นคง
วรรณภา ธงสีนาค
อภิญญา อุตระชัย

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วันที่ 6
ก.ย. 62

-

17

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการ
ในนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รัตนาภรณ์ อยาดี
ศศิประภา บุญวิวัตน์
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์ ทุม
จันทร์
นัชชา ยันติ

เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วันที่ 6
ก.ย. 62

-

~ 15 ~
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
18
ความรู้ และทัศนคติต่อการ
คุมกาเนิดของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสิงห์บุรี

19

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เครื่องสาอางที่
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย. ของ
นักศึกษาคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ชื่อเจ้าของผลงาน
กาญจนา กุลศรีไทวงษ์
จรัญญา วงษ์ชาลี
อรอรุณ ชิณเพ็ง
ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน
ฉัตรประภา ศิริรัตน์

สุพรรษา บุญผาด
อัญมณี นาทองชัย
อิสสรา เกตุวัตร์
ชวภณ พุ่มพงษ์

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
20

พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี
อายุ 30-60 ปี ชุมชนที่ 1-5 ใน
เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี

จุฑามาศ บุตรทรัพย์
ชนินาถ ขอนกลาง
อาภรณ์ ปานสุนทร
เกวลี แจ้งสว่าง
นาตยา ดวงประทุม

21

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ
มานี

ธาตรี ยอดยิ่ง
ธัญญาศิริ สารศักดิ์
ปินผกา ปัญญาสุข
ทัศพร ชูศักดิ์

22

ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรม
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ ๓ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตาบลม่วงค่อม
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ปิยะชาย น้อยเจริญ
สุทธิดา บัวเชย
ธีรชัย ชมหน้า
อภิญญา แสงจันดา
ศศิธร ตันติเอกรัตน์

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร
เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
“การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
เผยแพร่ผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจยั และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการ
วิจัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วันเดือนปี
วันที่ 6
ก.ย. 62

หน้าที่
-

วันที่ 6
ก.ย. 62

-

วันที่ 1314 ก.ย.
62

-

วันที่ 6
ก.ย. 62

-

วันที่ 6
ก.ย. 62

-

~ 16 ~
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
23
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุตาบลเขาดินพัฒนา
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี

ชื่อเจ้าของผลงาน
เนติพงศ์ จันกลิ่น
วิทยา วิชาโคตร
วิทยา อินทร์สวุ รรณ์
กิตติศักดิ์ หอมฉุน
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

24

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตาบลหนองสาหร่าย
อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี

รัตนาภรณ์ เพ็งกุน
สุดารัตน์ พรมเกตุ
ศิริงาม พูล้นแก้ว
ธธิธา เวียงปฏิ

25

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณ
เกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูง ตาบลเขาแหลม
อาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง
กรกนก ศรีสุภะ และ
รัตนภรณ์ อาษา

เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร
เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติดา้ นสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
“การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7

เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
“การเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วันเดือนปี
วันที่ 1314 ก.ย.
62

หน้าที่
-

อยู่ใน
ขั้นตอน
เผยแพร่
ฉบับที่ 3
ก.ค. –
ก.ย.
2562
วันที่ 1314 ก.ย.
62

-

-

1.4 จานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขึ้นจานวน 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 ราย)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.4 ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ
ลาดับ
ที่

-

ชื่อผู้ประกอบการใหม่
(Startup) และที่อยู่

-

ประเภทผลิตภัณฑ์

-

รายละเอียด
ที่ได้รับการบ่มเพาะ

-

งบประมาณและแหล่ง
งบประมาณสนับสนุน

-

1.5 จานวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว มีฐ านข้อมู ล
ต าบลในการคั ด เลื อ กชุ ม ชนส าคั ญ เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น รวม 2 จั ง หวั ด จ านวน 5 หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 250 ตามแผน เท่ า กั บ ค่ า คะแนน 5.00 (เป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ตามแผน 2 หมู่ บ้ า น) โดยแบ่ ง
รายละเอียดของจังหวัดปทุมธานีดังตารางที่ 2.5 และจังหวัดสระแก้ว ดังตารางที่ 2.6
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ตารางที่ 2.5 หมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี ที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ชุมชนสวนพริกไทย ตาบลสวนพริกไทย
หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตาบลคูบางหลวง
หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ตาบลคูบางหลวง

อาเภอ
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ตารางที่ 2.6 หมู่บ้านในจังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น
ลาดับที่
1
2

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตาบลหนองตะเคียนบอน
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตาบลหนองหมากฝ้าย

อาเภอ
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

1.6 จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดับคณะ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลงานผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามแผน 5 ผลงาน)
ตารางที่ 2.7 ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ลาดับที่
-

ชื่อผลงาน
-

ชื่อเจ้าของผลงาน
-

วัน เดือน ปี
ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
-

1.7 จานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชน
และสังคมได้ โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จานวน 1 ผลงาน เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 ผลงาน) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.8 นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
รายละเอียด
ชื่อชุมชน พื้นที่ที่นา
วัน เดือน ปี การไปใช้ประโยชน์ด้าน
ผลงานไปใช้
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน
ที่ใช้ประโยชน์
เศรษฐกิจ /สังคม
ประโยชน์และ/
และ/ให้บริการ
สิ่งแวดล้อม /และ
ให้บริการ
การศึกษา
1 ไม้กวาดจากขวด อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
เทศบาลนคร
31 กรกฎาคม ฝึกอบรมในโครงการ
พลาสติก
น.ส.อิสรา เกตุวัตร์
นครสวรรค์
2562
ส่งเสริมอาชีพประชาชน
น.ส.อินทิรา กิจแพ
ในเขตเทศบาลนคร
น.ส.ศุภาญา อิ่มโอษฐ์
นครสวรรค์พัฒนาอาชีพ
น.ส.วรนิษฐา เกษกันทา
ให้กับ
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1.8 จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการชุมชนจนทาให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง จานวน
1 ชุมชน เท่ากับค่าคะแนน 3.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 3 ชุมชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อชุมชนสวนพริกไทย ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดาเนินโครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย)
และโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชนสวนพริกไทย ตาบลสวนพริกไทย อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลการดาเนินโครงการทาให้ชุมชนมี
ฐานข้อมูลของตาบลสวนพริกไทย รวมทั้งชุมชนเองสามารถพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของคนในพื้นที่ โดย
มีแกนนาในการออกกาลังกายการเต้นบาสโลบ ซึ่งในระยะแรกมีอาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
เป็นผู้ฝึกสอน
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นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ
2.1 จานวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มีจานวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ ทั้งสิ้น 4 เครือข่าย แบ่งเป็น
โรงเรียน 0 โรง และเครือข่าย จานวน 4 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5.00
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 4 เครือข่าย)
ตารางที่ 2.9 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนชุมชนนักปฏิบัติ
ชื่อโครงการ/
กิจกรรม

ลาดับที่
-

-

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ
-

จานวนครู
โรงเรียนครือ
ข่าย

ชื่อโรงเรียน
เครือข่าย
-

ชื่อครูพี่เลี้ยง
-

ตารางที่ 2.10 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
ลาดับที่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
วัน/เดือน/ปี
ชื่อเครือข่าย/ชื่อชุมชน จานวน
ดาเนินการ
ผู้เข้าร่วม
1 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนา 4,5,7,13,14,20
ชุมชนสวนพริกไทย ตาบล 20 คน
ศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทาง และ วันที่ 21 ก.ค. สวนพริกไทย
สุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน 2562
สวนพริกไทย ตาบลสวนพริกไทย
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข พ.ค.-ก.ค.2562
ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านภักดี
20 คน
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
แผ่นดิน ตาบลหนอง
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 8 บ้าน
หมากฝ้าย จังหวัด
ภักดีแผ่นดิน ตาบลหนองหมากฝ้าย
สระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข พ.ค.-ก.ค.2562
ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่
20 คน
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
ไทยพัฒนา ตาบลหนอง
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 6 บ้าน
ตะเคียนบอน อาเภอ
ใหม่ไทยพัฒนา ตาบลหนองตะเคียน
วัฒนานคร จังหวัด
บอน อาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
สระแก้ว
4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข พ.ค.-ก.ค.2562
หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย
20 คน
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
ตาบลคูบางหลวง อาเภอ
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 8 บ้าน
ลาดหลุมแก้ว จังหวัด
คูขวางไทย ตาบลคูบางหลวง
ปทุมธานี
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี
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ลาดับที่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

5

โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 7 บ้าน
คลองบางหลวง ตาบลบางหลวง
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี

วัน/เดือน/ปี
ดาเนินการ
พ.ค.-ก.ค.2562

ชื่อเครือข่าย/ชื่อชุมชน
หมู่ที่ 7 บ้านคลองบาง
หลวง ตาบลบางหลวง
อาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

จานวน
ผู้เข้าร่วม
25 คน

2.2 จานวนครูหรือประชาชน ที่ได้รับการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
ดังรายละเอียดตารางที่ 2.11 จึงกล่าวได้ว่า มีจานวนประชาชนได้รับการพัฒนาจานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ
100.00 คิดเป็นคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 105 คน)
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นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ
3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 28 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ากับค่าคะแนน 4.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 40)
3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ทั้งสิ้น 28 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน
4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 เท่ากับค่าคะแนน 2.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 50)
ตารางที่ 2.11 จานวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
จานวน
(คน)
คุณวุฒิ
ปริญญาตรี
0
ปริญญาโท
21
ปริญญาเอก
7
รวม
28
ตาแหน่งทางวิชาการ
ศาสตราจารย์
0
รองศาสตราจารย์
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2
อาจารย์
24
รวม
28
ที่มา: งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ ก.พ.อ. กาหนด
จานวน (คน)
ร้อยละ

0.00
75.00
25.00
100.00

0
15
3
18

0.00
71.43
42.85
62.29

0.00
7.14
7.14
85.71
100.00

0
0
1
17
18

0.00
0.00
50.00
70.83
62.29

3.3 จานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการเพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น จานวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน
5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 หลักสูตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.12 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ท้องถิ่น
ลาดับที่

ระดับหลักสูตร

หลักสูตร

สาขาวิชา

(ระยะสั้น/ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)

1
2
3

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
ระยะสั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน CPR

อนามัยสิ่งแวดล้อม
สุขภาพและความงาม

วัน/เดือนปี ที่เปิดรับ
นักศึกษา
1 ธ.ค.2561
1 ธ.ค.2561
26 พ.ย.2561
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3.4 จานวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนผลงานที่ได้รับรางวัล 0 ผลงาน โดยเผยแพร่ในระดับชาติ 25 ผลงาน และ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 500.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผน 5 ผลงาน)
ตารางที่ 2.13 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือ การเผยแพร่ในระดับชาติ
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

1

ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ภาวะสุขภาพกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ ในศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร
จังหวัดปทุมธานี

ศุภชัย ศรีจันทร์
ศิริรัตน์ การบรรจง
นรินทรา แนบสนิท
ภูวนาท ศรีจันทรวงค์
ฉัตรประภา ศิริรัตน์

2

ความรู้ ทัศนคติ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบัวทอง
ตาบลบางบัวทอง อาเภอ
บางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี

รักขณา บัวพรรษา
หยาดพิรุณ วงศ์มณี
นภัสสร ผ่องแผ้ว
ธธิธา เวียงปฏิ

3

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเข้าถึงบริการ
สุขภาพของผู้สูงอายุที่
อาศัยอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี

4

5

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้
เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

หน้าที่

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

206-215

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

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

192-205

กนกนภัส คนยืนปูชิดา
อภิชัย คุณีพงษ์
ชวภณ พุ่มพงษ์
ภัทรา พวงช่อ

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

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

216-226

ความเครียดและการ
จัดการความเครียดของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

กัญญรัตน์ นิ่มนวล
ภาวิณี กันอินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ ผาซาตา
ทัศพร ชูศักดิ์

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

10461059

ความรู้ ทัศนคติ การ
ป้องกันโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ตาบลพรหมณี
อาเภอเมือง จังหวัด
นครนายก

รักษ์สุดา โสภารัก
คงษร เจริญภูวดล
พัชรีวรรณ ภารา
อภิชัย คุณีพงษ์

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์” 26 มิ.ย.
2562
เผยแพร่การตีพิมพ์วารสารTCI
กลุ่ม 1 วารสารการพัฒนา
สุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี่ที่ 7
กรกฎาคม-กันยายน 2652

1-15
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ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้
เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

หน้าที่

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

11251124

283-297

6

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการ
รับประทานยาของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง
ตาบลบ้านกรด อาเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

นัสสุดา สุวรรณไตรย์
อินทิรา กิจแพ
เกวลิน เกตุชื่น
นาตยา ดวงประทุม
สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย

7

พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของผู้สูงอายุใน
ตาบลไทรโยค อาเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี

พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์
อุไรรัตน์ ต้นภักดี
กัลยรัตน์ ดวงใน
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

8

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเช้าในนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ปี
การศึกษา 2561

พัทธวรรณ สุดถวิล
ปิยวรรณ การสังเวชน์
สุภาวดี เกิดตรวจ
มนัสวีย์ บัวระยับ
นัชชา ยันติ
กริช เรืองไชย

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

9

พฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
ของสตรีวัยรุ่นอายุ 13-18
ปี อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสิทธิภาพของสาร
สกัดสมุนไพรกาจัดเหา
ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาในโรงเรียน
มงคลรัตน์ จังหวัด
ปทุมธานี
แรงสนับสนุนทางสังคม
กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

จักรกฤษณ์ พึงเครือ
วรนิษฐา เกษกันทา
นฤมล สุ่นสนธ์
อภิชัย คุณีพงษ์
ศศิธร ตันติเอกรัตน์
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อภิ
เชษฐ์ จาเนียรสุข จันทรรัตน์
จาริกสกุลชัย อารีรัตน์ บุตร
รัศมี และรุ่งฤดี มีชานาญ

เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ

วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย.
2562

เผยแพร่ในวารสารกลุ่ม
TCI 1

วารสารพยาบาลและ
การศึกษาปีที่ 12 ฉบับที่ 3
ก.ค.-ก.ย.62

10

11

ดวงจันทร์ ถาวรกุล
วิสิตา ต้นมาลี
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ
รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์
ทัศพร ชูศักดิ์
ธธิธา เวียงปฏิ

-

ประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

11141128

11411149

1-16.

วันที่ 1314 ก.ย. 62
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ลาดับที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

12

ปัจจัยที่มีความสัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารหวานของ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ปวีณา เทนคาปราบ
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์
ภัทรสุดา สายงาม
รัฐพล ศิลปรัศมี

13

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับปริมาณเกิดยาเหลือใช้
ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตาบลเขาแหลม
อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี

นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง
กรกนก ศรีสุภะ
รัตนภรณ์ อาษา

14

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียนระดับ
อาชีวศึกษา จังหวัด
สระบุรี

15

ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์
และภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้
-

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

หน้าที่

ประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

วันที่ 1314 ก.ย. 62

-

ประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

วันที่ 1314 ก.ย. 62

พชรพรรณ อานาจสมบูรณ
สุข
วารุณี จงปลื้มกลาง
วิรดา กันทะวัง
เจียระไน ปฐมโรนจ์สกุล

-

ประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

วันที่ 1314 ก.ย. 62

ชนาภา แย้มศรี
พิจิตรา น้อยตั้ง
อภิรดี พุทสท้าน
กริช เรืองไชย

-

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วันที่ 6
ก.ย. 62

~ 25 ~
ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้
-

ลาดับที่

ชื่อผลงาน

16

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 30-60 ปี
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเชียงราก
น้อย อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จันทิมา แก้วประพาฬ
กทัตติยา มั่นคง
วรรณภา ธงสีนาค
อภิญญา อุตระชัย

17

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

รัตนาภรณ์ อยาดี
ศศิประภา บุญวิวัตน์
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์ ทุมจันทร์
นัชชา ยันติ

-

18

ความรู้ และทัศนคติต่อ
การคุมกาเนิดของ
นักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัด
สิงห์บุรี

กาญจนา กุลศรีไทวงษ์
จรัญญา วงษ์ชาลี
อรอรุณ ชิณเพ็ง
ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน
ฉัตรประภา ศิริรัตน์

-

19

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้
เครื่องสาอางที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน อย. ของ
นักศึกษาคณะหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี

สุพรรษา บุญผาด
อัญมณี นาทองชัย
อิสสรา เกตุวัตร์
ชวภณ พุ่มพงษ์

-

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

หน้าที่

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62

~ 26 ~
ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้
-

ลาดับที่

ชื่อผลงาน

20

พฤติกรรมการเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีอายุ 3060 ปี ชุมชนที่ 1-5 ในเขต
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

จุฑามาศ บุตรทรัพย์
ชนินาถ ขอนกลาง
อาภรณ์ ปานสุนทร
เกวลี แจ้งสว่าง
นาตยา ดวงประทุม

21

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ตาบล
คลองห้า อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมานี

ธาตรี ยอดยิ่ง
ธัญญาศิริ สารศักดิ์
ปินผกา ปัญญาสุข
ทัศพร ชูศักดิ์

-

22

ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้
และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ ๓
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ตาบลม่วงค่อม
อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี

ปิยะชาย น้อยเจริญ
สุทธิดา บัวเชย
ธีรชัย ชมหน้า
อภิญญา แสงจันดา
ศศิธร ตันติเอกรัตน์

-

23

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ตาบลเขาดินพัฒนา
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสระบุรี

เนติพงศ์ จันกลิ่น
วิทยา วิชาโคตร
วิทยา อินทร์สวุ รรณ์
กิตติศักดิ์ หอมฉุน
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

-

24

ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร ตาบลหนอง
สาหร่าย อาเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รัตนาภรณ์ เพ็งกุน
สุดารัตน์ พรมเกตุ
ศิริงาม พูล้นแก้ว
ธธิธา เวียงปฏิ

-

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

หน้าที่

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

วันที่ 1314 ก.ย. 62

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 4 (The 4 KRU
NATIONAL ACADEMIC
CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี“ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพือ่ การพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา
วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 7

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 1314 ก.ย. 62

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

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

25

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับปริมาณเกิดยาเหลือใช้
ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตาบลเขาแหลม
อาเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี

นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง
กรกนก ศรีสุภะ และ
รัตนภรณ์ อาษา

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้
-

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

หน้าที่

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1 “การเตรียมความ
พร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

วันที่ 1314 ก.ย. 62

ตารางที่ 2.14 ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

-

ชื่อเจ้าของผลงาน

-

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้

-

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร

-

หน้าที่

-

-

3.5 จานวนผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จานวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จานวน 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 2
ผลงาน)
ตารางที่ 2.15 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ลาดับที่

ชื่อผลงาน

-

ชื่อเจ้าของผลงาน

-

-

ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้
-

สถานที่/หนังสือ/
วารสาร
-

หน้าที่
-

3.6 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กาหนดจานวน 25 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ตาม
แผน เท่ากับค่าคะแนน 4.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 40 ผลงาน)
ตารางที่ 2.16 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.
กาหนด
ลาดับที่ ชื่อหลักสูตร
1

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ชื่อผลงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ภาวะสุขภาพกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร
จังหวัดปทุมธานี

ชื่อเจ้าของผลงาน
ศุภชัย ศรีจันทร์
ศิริรัตน์ การบรรจง
นรินทรา แนบสนิท
ภูวนาท ศรีจันทรวงค์
ฉัตรประภา ศิริรัตน์

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ ัด

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

วัน/
เดือน/ปี

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
9-11 พ.ค.
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ 2562
ทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค. 2562
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ลาดับที่ ชื่อหลักสูตร
2

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

3

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

4

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ ัด

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

วัน/
เดือน/ปี

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบัวทอง ตาบลบาง
บัวทอง อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี

รักขณา บัวพรรษา
หยาดพิรุณ วงศ์มณี
นภัสสร ผ่องแผ้ว
ธธิธา เวียงปฏิ

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

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

กนกนภัส คนยืนปูชิดา
อภิชัย คุณีพงษ์
ชวภณ พุ่มพงษ์
ภัทรา พวงช่อ

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ความเครียดและการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

กัญญรัตน์ นิ่มนวล
ภาวิณี กันอินทร์
ศักดิ์สิทธิ์ ผาซาตา
ทัศพร ชูศักดิ์

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

5

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

รักษ์สุดา โสภารัก
คงษร เจริญภูวดล
พัชรีวรรณ ภารา
อภิชัย คุณีพงษ์

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

6

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ความรู้ ทัศนคติ การป้องกัน
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองในผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง ตาบล
พรหมณี อาเภอเมือง จังหวัด
นครนายก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับประทานยา
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ตาบลบ้านกรด อาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
สาธารณสุข” 9 - 11 พ.ค.
2562
งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุค
ใหม่: ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 26
มิ.ย. 2562
เผยแพร่การตีพิมพ์วารสารTCI
กลุ่ม 1 วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี่ที่
7 กรกฎาคม-กันยายน 2652

นัสสุดา สุวรรณไตรย์
อินทิรา กิจแพ
เกวลิน เกตุชื่น
นาตยา ดวงประทุม
สุวัฒน์ ศิริแก่นทร่าย

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

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

7

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชวี นะ
ของผู้สูงอายุในตาบลไทรโยค
อาเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี

พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์ เผยแพร่ในงาน
อุไรรัตน์ ต้นภักดี
ประชุมวิชาการ
กัลยรัตน์ ดวงใน
ระดับชาติ
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์

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

9-11 พ.ค.
2562

26 มิ.ย.
2562

ก.ค.-ก.ย.
62

~ 29 ~
ลาดับที่ ชื่อหลักสูตร

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
เช้าในนักศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ปี
การศึกษา 2561
พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ่น
อายุ 13-18 ปี อาเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ชื่อเจ้าของผลงาน
พัทธวรรณ สุดถวิล
ปิยวรรณ การสังเวชน์
สุภาวดี เกิดตรวจ
มนัสวีย์ บัวระยับ
นัชชา ยันติ
กริช เรืองไชย

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ ัด

8

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

9

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

10

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ประสิทธิภาพของสารสกัด
สมุนไพรกาจัดเหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียน
มงคลรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

11

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

12

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
หวานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ปวีณา เทนคาปราบ
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์
ภัทรสุดา สายงาม
รัฐพล ศิลปรัศมี

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

13

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตาบลเขา
แหลม อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง
กรกนก ศรีสุภะ
รัตนภรณ์ อาษา

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

จักรกฤษณ์ พึงเครือ
เผยแพร่ในงาน
วรนิษฐา เกษกันทา
ประชุมวิชาการ
นฤมล สุ่นสนธ์
ระดับชาติ
อภิชัย คุณีพงษ์
ศศิธร ตันติเอกรัตน์
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล
เผยแพร่ใน
อภิเชษฐ์ จาเนียรสุข
วารสารกลุ่ม TCI
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
1
อารีรัตน์ บุตรรัศมี และ
รุ่งฤดี มีชานาญ
ดวงจันทร์ ถาวรกุล
เผยแพร่ในงาน
วิสิตา ต้นมาลี
ประชุมวิชาการ
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ
ระดับชาติ
รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์
ทัศพร ชูศักดิ์
ธธิธา เวียงปฏิ

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

วัน/
เดือน/ปี

งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษ
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1
“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุค
ใหม่: ความสมดุลระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์”
26 มิ.ย. 2562
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่
2 เม.ย.-มิ.ย. 2562

26 มิ.ย.
2562

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

ก.ค.-ก.ย.
62

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา
งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

วันที่ 1314 ก.ย.
62

2 เม.ย.-.
มิ.ย.2562

วันที่ 1314 ก.ย.
62

วันที่ 1314 ก.ย.
62

~ 30 ~
ลาดับที่ ชื่อหลักสูตร

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ ัด

14

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์
ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
ระดับอาชีวศึกษา จังหวัด
สระบุรี

พชรพรรณ อานาจสม
บูรณสุข
วารุณี จงปลื้มกลาง
วิรดา กันทะวัง
เจียระไน ปฐมโรนจ์สกุล

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

15

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์และภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ชนาภา แย้มศรี
พิจิตรา น้อยตั้ง
อภิรดี พุทสท้าน
กริช เรืองไชย

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

16

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ
30-60 ปี ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลเชียงรากน้อย
อาเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

จันทิมา แก้วประพาฬ
กทัตติยา มั่นคง
วรรณภา ธงสีนาค
อภิญญา อุตระชัย

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

17

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ผลของโปรแกรมส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลาก
โภชนาการในนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

รัตนาภรณ์ อยาดี
ศศิประภา บุญวิวัตน์
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์ ทุม
จันทร์
นัชชา ยันติ

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

18

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ความรู้ และทัศนคติต่อการ
คุมกาเนิดของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง
จังหวัดสิงห์บุรี

กาญจนา กุลศรีไทวงษ์
จรัญญา วงษ์ชาลี
อรอรุณ ชิณเพ็ง
ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน
ฉัตรประภา ศิริรัตน์

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

สถานที่/หนังสือ/วารสาร
งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4 KRU NATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4 KRU NATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4 KRU NATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4 KRU NATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

วัน/
เดือน/ปี
วันที่ 1314 ก.ย.
62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62
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ลาดับที่ ชื่อหลักสูตร

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ ัด

19

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้เครื่องสาอาง
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อย.
ของนักศึกษาคณะหนึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

สุพรรษา บุญผาด
อัญมณี นาทองชัย
อิสสรา เกตุวัตร์
ชวภณ พุ่มพงษ์

-

20

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกของ
สตรีอายุ 30-60 ปี ชุมชนที่ 15 ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

จุฑามาศ บุตรทรัพย์
ชนินาถ ขอนกลาง
อาภรณ์ ปานสุนทร
เกวลี แจ้งสว่าง
นาตยา ดวงประทุม

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

21

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ตาบลคลองห้า
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ
มานี

ธาตรี ยอดยิ่ง
ธัญญาศิริ สารศักดิ์
ปินผกา ปัญญาสุข
ทัศพร ชูศักดิ์

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

22

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ผลของโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพต่อความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ ๓
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลม่วงค่อม อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี

ปิยะชาย น้อยเจริญ
สุทธิดา บัวเชย
ธีรชัย ชมหน้า
อภิญญา แสงจันดา
ศศิธร ตันติเอกรัตน์

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

23

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุตาบลเขาดินพัฒนา
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี

เนติพงศ์ จันกลิ่น
วิทยา วิชาโคตร
วิทยา อินทร์สวุ รรณ์
กิตติศักดิ์ หอมฉุน
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์

เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

สถานที่/หนังสือ/วารสาร
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4 KRU NATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE)
โดยสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4 KRU NATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE) โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ที่ 4 (The 4 KRU NATIONAL
ACADEMIC CONFERENCE)โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
“ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพือ่
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระรา
โชบาย”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วัน/
เดือน/ปี
วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 1314 ก.ย.
62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 6
ก.ย. 62

วันที่ 1314 ก.ย.
62
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ลาดับที่ ชื่อหลักสูตร

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

24

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบล
หนองสาหร่าย อาเภอดอน
เจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รัตนาภรณ์ เพ็งกุน
สุดารัตน์ พรมเกตุ
ศิริงาม พูล้นแก้ว
ธธิธา เวียงปฏิ

25

ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณเกิดยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตาบลเขา
แหลม อาเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี

นาฏอนงค์ ธิมาศ
อมิตา ใสกระจ่าง
กรกนก ศรีสุภะ และ
รัตนภรณ์ อาษา

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ ัด

วารสารการ
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน
พัฒนาสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7
ชุมชน
มหาวิทยาลัยขอน
แก่น ปีที่ 7
เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ

วัน/
เดือน/ปี

สถานที่/หนังสือ/วารสาร

งานประชุมวิชาการระดับชาติดา้ น
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา

อยู่ใน
ขั้นตอน
เผยแพร่
ฉบับที่ 3
ก.ค. –
ก.ย. 2562
วันที่ 1314 ก.ย.
62

3.7 จานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่อง 0 คน โดยได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติ 0 คน และได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ 0 คน เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผน 1 คน)
ตารางที่ 2.17 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
ลาดับที่
-

ชื่อรางวัล
-

ชื่อเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลที่
ได้
-

วัน/เดือน/ปี
-

สถานที่
-

ตารางที่ 2.18 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ
ลาดับที่
-

ชื่อรางวัล
-

ชื่อเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลที่
ได้
-

วัน/เดือน/ปี
-

สถานที่
-

3.8 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
คณะสาธารณสุ ขศาสตร์ มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 1 แนวปฏิบัติ เท่ากับค่า
คะแนน 3.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 2 เรื่อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ชื่อแนวปฏิบั ติ การส่ งเสริ มอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ประจาปีงบประมาณ 2562
โดยอาจารย์ ห ลั ก สู ต รสาธารณสุ ข ศาสตรบั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ช าสาธารณสุ ข ศาสตร์ และ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์ ชื่อหลักสูตร การอบรมการทาไม้กวาดจากขวดพลาสติก
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3.9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจาปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี ด้วยคะแนน
เฉลี่ยทุกองค์ประกอบ 4.11 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน มากกว่า 3.51) และมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 2.19 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ
เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย
หลักสูตรโดยรวม
3.51
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะ ร้อยละ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
30
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะ ร้อยละ
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
42.15
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็ม ร้อยละ
เวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
≥10
ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

6 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร
10.44
3
6
22
4
22
12.14
8

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
(คะแนน)

=

3.48 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.48 คะแนน

X100

= 27.27 %

ไม่บรรลุ

3.41 คะแนน

X100

= 18.18 %

ไม่บรรลุ

1.52 คะแนน

X100

= 151.75 %

ไม่บรรลุ

0.00 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ 1-6 )

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ1-6 )

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
3.07 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์

ค่าเฉลี่ย
5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

ค่าเฉลี่ย
5.00

6 ข้อ (ข้อ 1-6 )

บรรลุ

5.00 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 5.00

บรรลุ

5.00 คะแนน

ค่าเฉลี่ย 5.00

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัย

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
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เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
แก่สังคม
6 ข้อ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
(คะแนน)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ 1-6)

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการ
6 ข้อ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6 ข้อ (ข้อ 1-6 )

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
7 ข้อ
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการ
6 ข้อ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

5.00 คะแนน

7 ข้อ (ข้อ 1-7 )

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ 1-6 )

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
4.11 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนผลการประเมิน

ตารางที่ 2.20 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัย
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ตัว
บ่งชี้

I

P

O

6
3
1
1
2
13

1.64
5.00
2.48

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.48
5.00
4.24

ต้อง
ปรับปรุง

ดีมาก

ดี

ระดับคุณภาพ
ผลการ
คะแนน
ประเมิน
เฉลี่ย
3.07
พอใช้
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
5.00
ดีมาก
4.11
ดี

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 1.51-2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51-3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี 4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
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3.10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
จานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจานวน 124 คน (รหัส 2558) เข้ารับการทดสอบ จานวน
123 คน มีจานวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เท่ากับค่าคะแนน 0.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผน ร้อยละ 85)
3.11 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
จานวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายจานวน - คน เข้ารับการทดสอบ จานวน - คน มี
จานวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่ ระดับ B2 จานวน - คน คิดเป็นร้อยละ - เท่ากับค่าคะแนน - (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 85)
นโยบายข้ อ ที่ 4 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วที่ มี ธ รรมาภิ บ าลและเป็ น องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข พั ฒ นา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
4.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา
การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการ
ถึงระดับ 5 เท่ากับค่าคะแนน 5.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ระดับ 5) โดยมีผลการดาเนินการดังแสดงข้อมูล
ในตารางที่ 2.21
ตารางที่ 2.21 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย
ระดับ
ระดับ 1

เกณฑ์ประเมิน
มีการจัดทาแผนการจัดการความรู้

ระดับ 2

มีระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 50
มีระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
โครงการตามแผนร้อยละ 51-100

ระดับ 3

ผลการดาเนินการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์จดั ทาแผนการจัดการความรู้ โดยมี
ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมในการประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ ประจาปีการศึกษา 2561 และดาเนินการจัดการความรู้
ตามแผนที่กาหนด หัวข้อการจัดการความรู้ 3 ด้าน คือด้านการ
ผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านการบริหารจัดการ
การดาเนินงานการจัดการความรู้ ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้ ้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง
การจัดทา มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา กลุม่ เป้าหมาย คือ อาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จานวน 23 คน
1.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้สืบค้นข้อมูลความรู้เรื่อง
การจัดทา มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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ระดับ

เกณฑ์ประเมิน

ผลการดาเนินการ
1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ครั้งที่ 1 โดย
จัดอบรมความรูเ้ รื่องทักษะในด้านการจัดทาหลักสูตรที่มี
คุณภาพ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิชัย เสวกงาม มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
2. ด้านการวิจัย
2.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้ ้านการวิจัย เรื่อง
กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ จานวน 23 คน
2.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูลความรู้
เรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง
กระบวนการยื่นจดสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี
คุณชยันต์ ภูส่ ันติสัมพันธ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
มาถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่อง
กระบวนการจดสิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบัตร
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 หัวข้อในการจัดการความรูด้ ้านการบริหารจัดการ
เรื่อง การจัดทาแผนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ การเขียนโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ จานวน 15 คน
3.2 กระบวนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะกรรมการดาเนินงานจัดการความรู้ สืบค้นข้อมูลความรู้
เรื่องการเขียนโครงการ จากเว็บไซต์ คู่มือ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 การจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หัวข้อเรื่องการเขียน
โครงการ ดาเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ มาเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระดับ 4

มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนา คณะฯประเมินผลความสาเร็จ ตามแผนพัฒนาการจัดการ
การจัดการความรู้
ความรู้ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทุกครั้ง
ที่มีการดาเนินการ พบว่า บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนวิธีการ
ทางานตามหัวเรื่องที่แลกเปลีย่ นกัน และมีการนาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับ 5

มีการเผยแพร่องค์ความรู้สสู่ าธารณะและ
การนาองค์ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์

การเผยแพร่ผา่ นช่องทางเว็บไซต์ KM Conner ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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4.2 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากร พบว่าบุคลากรของคณะฯมีความ
ผูกพันในระดับปานกลาง (Mean = 3.61) ด้านที่บุคลากรผูกพันมากที่สุด คือ ความความมุ่งมั่นในการทางาน
การอุทิศตนเพื่องาน และความกระตือรือร้นตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
Std.
N
Minimum Maximum Mean
Deviation
ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน
28
3.00
4.88
3.74
0.39
ค่าเฉลี่ยความกระตือรือล้น
28
3.00
4.83
3.67
0.41
ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน
28
3.00
5.00
3.76
0.48
ค่าเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทางาน
28
3.00
4.83
3.79
0.39
ภาพรวมค่ า เฉลี่ ย ระดั บ ความผู ก พั น ของบุ ค ลากรต่ อ องค์ ก ร เท่ า กั บ 3.61 เท่ า กั บ ค่ า คะแนน 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
คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของ
คณะในด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยฯ มาประยุกต์ใช้ในระดับคณะฯ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มา
ปรั บ ปรุ งการบริ ห ารงานด้ านต่ าง ๆ เพื่อขับเคลื่ อนให้ บรรลุ วิสั ยทั ศน์ ข องคณะฯ อย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ดาเนินการจัดเก็บแบบสอบถามในกลุ่ ม
นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และประชาชนทั่วไปที่คณะฯ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.22 ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะ/วิทยาลัยในด้านต่าง ๆ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ลาดับที่
หัวข้อการประเมิน
บุคลากร
บุคลากร ประชาชน
นักศึกษา
รวม
สายวิชาการ สายสนับสนุน ทั่วไป
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
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.04
4.04
ค่าเฉลี่ยรวม
3.90
จากผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่
มีต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับ สูงมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 เท่ากับค่าคะแนน 5.00 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการบริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 4.11 ส่วนด้าน
การบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.72
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4.4 ระดั บความสาเร็ จ ของการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใ นการขับเคลื่อนคณะ/
วิทยาลัย
การพัฒนาคณะสาธารณสุขาสตร์ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ
โดยมีผลการดาเนินงานถึงระดับที่ 4 เท่ากับค่าคะแนน 4.00 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ระดับ 5) รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2.23
ตารางที่ 2.23 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับ
เกณฑ์ประเมิน
ผลการดาเนินการ
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการนาปรัชญาของ
คณะฯ มอบหมายให้หัวหน้าสานักงานคณบดี และ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
ฝ่ายกิจการนักศึกษาดาเนินการนาปรัชญาของ
หน่วยงาน
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนคณะฯ
ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ คณะฯ ดาเนินการโดยใช้วิธีการลดพลังงาน ด้วย
ดี คุณภาพสูงขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดใน
การรณรงค์ให้บุคลากรใช้การเดิน ขึ้น-ลง บันได
การบริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี แทนการใช้ลิฟท์ และใช้ Sticker ติดบริเวณบันได
ความรวดเร็วขึ้น
ที่สามารถลดแคลอรี่ได้ ในแต่ละชั้น
ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
บุคลากรและนักศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง และมีการประเมิน
ด้วยการใช้กระดาษ reuse มาใช้ print เอกสาร
จุดคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข รวมทั้ง คณะฯ ดาเนินการโครงการ Green
ปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากร และ Meeting เพื่อลดการใช้กล่องโฟม และใช้กระดาษ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากร
reuse รวมทั้งส่งเอกสารการประชุม และเอกสาร
อย่างต่อเนื่อง
ต่างๆ ทาง e-mail
ระดับ 4 มีการกาหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบ คณะฯ ส่งนักศึกษา ชื่อ นายชัยวัฒน์ สายแวว เข้า
ที่เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาที่เป็น
ประกวดในโครงการต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของ
ต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ
ที่อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่
แห่งวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอ
เชื่อถือและปฏิบัติตาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประเภทนักศึกษา เมื่อวันที่ 4
มิถุนายน 2562
ระดับ 5 หน่วยงานได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวาง และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ตอนที่ 2 สรุปคะแนนตามตัวชี้วัด
จากผลการดาเนินงานของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีคะแนนตัวชี้วัด
แสดงดังภาพที่ 2.1 และมีค่าคะแนนที่คานวณค่าถ่วงน้าหนักแสดงดังตารางที่ 2.24
ดังนั้นกล่าวได้ว่าผลการดาเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มี
คะแนนการดาเนินงานตามตัวชี้วัดเฉลี่ย

ค่าคะแนน

คะแนนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

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

ภาพที่ 2.1 คะแนนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตารางที่ 2.24 คะแนนผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนน

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้าหนัก

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์
ประเทศ (ร้อยละ 42)

1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
ร้อยละ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
67.78
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.3.1)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จาก
ร้อยละ
การปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด(แผนปฏิบตั ิ
73.61
การหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.3.2)
3. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ ีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการ
ร้อยละ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์
66.12
การพัฒนาท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.4)
4. จานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะ
ร้อยละ 0.00
ของมหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติการหน้า 79 ตัวชี้วัด 1.8)
5. จานวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มี
ฐานข้อมูลตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ร้อยละ 250
ท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการ หน้า 87 ตัวชี้วัด 3.1.1.1)

5.00

5

25.00

5.00

5

25.00

5.00

5

25.00

0.00

6

0.00

5.00

5

25.00
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ตัวชี้วัด
6. จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร เป็นต้น
(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวชี้วัด 2.5.1)
7. จานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่า
แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถนาผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา (แผนปฏิบตั ิการ หน้า 82 ตัวชี้วัด 2.5.2)
8. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.3)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนน

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้าหนัก

ร้อยละ 0.00

0.00

6

0.00

1 ผลงาน

5.00

6

30.00

1 ชุมชน

3.00

4

12.00

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมือ
อาชีพ (ร้อยละ 12)

1. จานวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.1)
2. จานวนครู หรือประชาชน ที่ได้รับการพัฒนา 2
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.2)

4 เครือข่าย

5.00

6

30.00

105 คน

5.00

6

30.00

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและ
นอกประเทศ (ร้อยละ 32)

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
25.00
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
14.29
(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.3)
3. จานวนหลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
3 หลักสูตร
(แผนปฏิบัติการ หน้า 77 ตัวชี้วัด 1.1)
4. จานวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
25 ผลงาน
นานาชาติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.1)
5. ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
0 ผลงาน
(แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.2)
6. ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. กาหนด
25 ผลงาน
(แผนปฏิบัติการ หน้า 79 ตัวชี้วัด 1.2.3)
7. จานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ
0 คน
หรือนานาชาติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.2.4)
8. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรูเ้ ชิงผลิตภาพ
1 แนวปฏิบัติ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.6)
9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจาปี เฉลีย่ 4.11
การศึกษา 2561
คะแนน
10. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
ร้อยละ 0.00
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.1)

4.00

3

12.00

2.00

3

6.00

5.00

4

20.00

5.00

3

15.00

0.00

3

0.00

4.00

3

12.00

0.00

3

0.00

3.00

2

6.00

4.11

4

16.44

0.00

2

0.00
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ตัวชี้วัด
11. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสดุ ท้ายที่มผี ล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)
หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.2)

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่า
คะแนน

ค่าถ่วง
น้าหนัก

ค่าคะแนน X ค่า
ถ่วงน้าหนัก

ร้อยละ 0.00

0.00

2

0.00

นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
(ร้อยละ 14)

1.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา (แผนปฏิบัติการ หน้า 31 ตัวชี้วัด 2.4.1.1)
2. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.14)
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อคณะ
ในทุกมิติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวชี้วัด 5.15)
4. ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/วิทยาลัย (นโยบายสภาฯ
หน้า 17 ตัวชี้วัด 8) (แผนปฏิบัติการ หน้า 16 ตัวชี้วัด 3.1)
ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้าหนัก)
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
คะแนนเฉลี่ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ระดับ 5
ค่าเฉลี่ย
3.61
ค่าเฉลี่ย
3.94
ระดับ 4

หมายเหตุ
คะแนนเฉลี่ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 =

ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้าหนัก)
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก

5.00

4

20.00

3.00

4

12.00

4.00

3

12.00

4.00

3

12.00
342.44

100

3.424
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บทที่ 3
การปรับปรุงพัฒนางาน และข้อเสนอแนะของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ตอนที่ 1
การปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ปีงบ
ประมาณ
ข้อเสนอแนะ
พ.ศ.
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560
1. สร้างความเข้าใจ การรับรู้ การยอมรับและความ
น่าเชื่อถือ อย่างเต็มรูปแบบ และดาเนินการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในระบบการปฏิบตั ิงานรวมถึงแนวทาง
ในการพัฒนาตามสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุง และ พัฒนา

คณะฯ ดาเนินการวางแผนปรับปรุงระบบการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการพัฒนาตามสาย
วิชาชีพ โดยมีการอบรมบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนใน “โครงการอบรมเครื่องมือ
ทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKR” ซึง่
เป็นแนวทางใหม่ที่คณะจะนามาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร
2. แสวงหากลยุทธ์และมาตรการในการเพิ่มจานวน 2. ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 คณะก าหนดให้ มี
นักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพพจน์ “กิจกรรมสื่อสารองค์การและสื่อสารการตลาด
พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือจาก
แบบบูรณาการ IMC” เพื่อกาหนดแนวทางและ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณในการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ เพิ่ ม
จ านวนนั ก ศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายของ
แต่ละหลักสูตร โดยกาหนดรูปแบบการสื่อสาร
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ นรู ป แบบและช่ อ งทางต่ า งๆ
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ online, การ
เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ไปตามโรงเรียน
และหน่วยงานต่างๆ, การประชาสัมพันธ์ผ่าน
ศิ ษ ย์ เ ก่ า และศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น รวมถึ ง การจั ด ที ม
ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
สาหรับแผนการประชาสั มพันธ์ของปี
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 ารศึ ก ษา 2562 เพื่ อ ให้ ก าร
ประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพและครอบคลุ ม
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น
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ปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.

ข้อเสนอแนะ
3. พัฒนาหลักสูตรและการให้บริการวิชาการไปสู่
การดาเนินงานในรูปแบบของธุรกิจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งนอกเวลาราชการ เช่น การรักษาแผนไทย การ
นวดแผนไทย

2561

การปรับปรุง และ พัฒนา

ในปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรสุขภาพและ
ความงาม กาหนดแผน “กิจกรรมบริหารงาน
คลินิกการแพทย์แผนไทย” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ จั ด หารายได้ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ และเพื่อให้บริการบุคลากร
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ขณะนี้โครงการ
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว
เนื่ องจากคณะสาธารณสุ ขศาสตร์เป็นคณะที่เพิ่ง “กิจกรรมบริหารงานคลินิกการแพทย์แผน
เริ่มทาการเปิดสอน จึงควรพิจารณาเร่งดาเนิน การ ไทย” ซึ่งได้รบั อนุมัติโครงการจากอธิการบดี
ดังนี้
และอยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อจัดกิจกรรม
1. ควรพัฒนาหลักสูตรและการให้บริการวิชาการ บริการ
ไปสู่การดาเนินงานในรูปแบบของธุรกิจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนอกเวลาราชการ เช่น การรักษาแผนไทย
การนวดแผนไทย
2. ควรมีการสื่อสารภายในคณะให้ชัดเจน
คณะฯ กาหนดแนวทางบริหารและการสื่อสาร
ภายในองค์ ก ร ผ่ า นระบบบริ ห ารงานของ
กรรมการบริหารคณะ ประกอบด้ ว ย คณบดี
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร และ
หั ว หน้ า ส านั ก งานคณบดี ซึ่ ง มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ต่อเนื่องเป็นประจา
ทุ ก เดื อ น และยั ง มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น ของ
อาจารย์ทั้งคณะโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง
ในการประชุ ม นโยบายจากมหาวิ ท ยาลัยและ
คณบดี ถูกสื่อสารโดยคณบดี ผ่านรองคณบดี
แต่ละฝ่าย และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร
นาไปสื่อสารลงไปยังแต่ละหลักสูตร และแต่
ละฝ่ า ย ส าหรับ การประชาสั ม พั น ธ์ ข่า วสาร
แ ล ะ เ อ ก ส า ร ค า สั่ ง ต่ า ง ๆ จ า ก ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิ ท ยาลั ย จะถูกสื่ อสารไปยั ง ผู้ ที่ เ กี่ย วข้ อ ง
ผ่ า นระบบ e-mail และระบบ social ของแต่
ละกลุ่ ม เช่ น กลุ่ ม Line ของคณะกรรมการ
ต่างๆของคณะ เป็นต้น

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
-
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ภาคผนวก
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดและค่าถ่วงน้าหนักการประเมิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัด

ค่าถ่วง
น้าหนัก

1

2

ค่าคะแนน
3

4

5

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ (ร้อยละ 42)

1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบัตริ ่วมกับชุมชนต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.3.1)
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด(แผนปฏิบตั ิการหน้า
13 ตัวชี้วัด 1.3.2)
3. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาทีม่ ีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การ
พัฒนาท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวชี้วัด 1.4)
4. จานวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของ
มหาวิทยาลัย (แผนปฏิบตั ิการหน้า 79 ตัวชี้วัด 1.8)
5. จานวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูล
ตาบลในการคัดเลือกชุมชนสาคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
(แผนปฏิบัติการ หน้า 87 ตัวชี้วัด 3.1.1.1)
6. จานวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น 1 (แผนปฏิบัติ
การ หน้า 82 ตัวชี้วัด 2.5.1)

5

ร้อยละ
0.01- 5.00

ร้อยละ
5.01-9.99

ร้อยละ
10.00-19.99

ร้อยละ20.0029.99


ร้อยละ 30

5

ร้อยละ
0.01-20.00

ร้อยละ
20.01-39.99

ร้อยละ
40.00-59.99

ร้อยละ60.0069.99


ร้อยละ 70

5

ร้อยละ
0.01- 5.00

ร้อยละ
5.01-9.99

ร้อยละ
10.00-19.99

ร้อยละ20.0029.99


ร้อยละ 30

6

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

5

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

6

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

อาจารย์ศริ ิพร จิระชัยประสิทธิ

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
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ค่าถ่วง
น้าหนัก

ตัวชี้วัด

1

2

ค่าคะแนน
3

4

5

7. จานวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถนาผลงานบริการวิชาการ
ไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา
(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวชี้วัด 2.5.2)

6

-

-

-

-

 1 ผลงาน

8. จานวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.3)

4

-

-

1 ชุมชน

2 ชุมชน

 3 ชุมชน

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
(หลัก)
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
(ร่วม/ส่งข้อมูล)
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ (ร้อยละ 12)

1. จานวนโรงเรียน หรือ เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.5.1)

2

2. จานวนครู หรือ ประชาชน ที่ได้รับการพัฒนา 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 จึงสวัสดิ์

6

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ (ร้อยละ 32)

1. ร้อยละของอาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน ที่ดารงต าแหน่ งทางวิ ชาการ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.3)
3. จานวนหลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
(แผนปฏิบัติการ หน้า 77 ตัวชี้วัด 1.1)
4. จานวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 78 ตัวชี้วัด 1.2.1)

3

ร้อยละ
0.01-10.00

ร้อยละ
10.01-19.99

ร้อยละ
20.00-24.99

ร้อยละ25.0029.99


ร้อยละ 30

นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

3

ร้อยละ
0.01-10.00

ร้อยละ
10.01-19.99

ร้อยละ
20.00-29.99

ร้อยละ30.0049.99


ร้อยละ 50

นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

4

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

3

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

~ 47 ~
ตัวชี้วัด

ค่าถ่วง
น้าหนัก

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

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด

1

2

ค่าคะแนน
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

3

ร้อยละ
1- 19
ตามแผน

ร้อยละ
20-29
ตามแผน

ร้อยละ
30-49
ตามแผน

ร้อยละ
50-99
ตามแผน

ร้อยละ
100
ตามแผน

3

-

-

1 คน

2 คน

 3 คน

8. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.6)

2

-

-

1 เรื่อง

2 เรื่อง

 3 เรื่อง

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก (หลัก)
ผศ.ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
(ร่วม/ส่งข้อมูล)
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก (หลัก)
ผศ.อาทิมา แป้นธัญญานนท์
(ร่วม/ส่งข้อมูล)
ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก

9. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจาปี
การศึกษา 2561

4

6. ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ
หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.กาหนด
(แผนปฏิบัติการ หน้า 79 ตัวชี้วัด 1.2.3)
7. จานวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวชี้วัด 1.2.4)

10. ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.1)
11. ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสดุ ท้ายที่มผี ลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป 3
(แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.7.2)

4

5

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว

ตามค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
2

ร้อยละ
0.01-55.00

ร้อยละ
55.01-64.99

ร้อยละ
65.00-74.99

ร้อยละ75.0084.99

 ร้อยละ
85

ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
2

ร้อยละ
0.01-55.00

ร้อยละ
55.01-64.99

ร้อยละ
65.00-74.99

ร้อยละ75.0084.99

 ร้อยละ
85
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ค่าถ่วง
น้าหนัก

1

2

ค่าคะแนน
3

4

5

อนุกรรมการฯ
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด

นโยบายข้อที่ 4 พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) (ร้อยละ 14)

1.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา (แผนปฏิบัติการ หน้า 31 ตัวชี้วัด 2.4.1.1)

4

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

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

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทีม่ ีต่อคณะ
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

3

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

4. ระดับความสาเร็จของการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/วิทยาลัย (นโยบายสภาฯ หน้า
17 ตัวชี้วัด 8)4 (แผนปฏิบัติการ หน้า 16 ตัวชี้วัด 3.1)
รวม

อาจารย์ศริ ิพร จิระชัยประสิทธิ
นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ
นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ

100

หมายเหตุ
1 กรณีหน่วยงานไม่ถูกกาหนดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการฯ ให้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งอาจไม่รวมถึงผลงานที่มีการจดทะเบียน
2 กรณีที่หน่วยงานไม่มีโครงการตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานขอให้รายงานข้อมูลที่ได้ไปร่วมดาเนินงานกับคณะครุศาสตร์หรือศูนย์ครูฯ
3 กรณีหน่วยงานที่ไม่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องรายงานและไม่คิดค่าความถ่วงในข้อนั้น
4 รายงานผลการดาเนินให้สอดคล้องกับระดับความสาเร็จตัวชี้วัดตามที่กาหนดในนโยบายสภามหาวิทยาลัย
(ในวงเล็บสีแดง) ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ
(ในวงเล็บสีเขียว) มีการกาหนดหน่วยงานดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
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