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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.  ความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคณะ 

ประวัติความเป็นมา 

ในปี พ.ศ. 2554 ด้วยดำริของอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ คชสิทธิ์  ส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุข  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจึงมอบหมายให้ 
ดร.พิทยา ถกลภักดี ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธาน
หลักสูตร ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีต
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล   และมหาวิ ทยาลั ยมหาสารคาม มา
ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการตั้ งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และในปี พ .ศ.2557 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  

        ปี พ.ศ. 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์   ใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้
ดำเนินการเป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  

       คณะกรรมการดังกล่าวฯ เสนอผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นระยะทุก
เดือนของการประชุม การดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจาก ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี  
เกียรติศิริ รองอธิการบดี     รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ 
สภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง  

      โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และนำเสนอความพร้อม
เป ็นคณะฯ ต ่อสภามหาว ิทยาล ัย ในการประชุมคร ั ้ งที่  4/2560 ว ันที่  7 เมษายน พ.ศ.2560  
สภามหาวิทยาลัย     มีมติเห็นชอบการจัดตั ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ ้นเป็นหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.สม
จิตต์ สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  

    พ.ศ.2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการระบบสุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั ้งที่  
11/2560 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

    พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์   สงวนชื่อ ดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2561  

    พ.ศ.2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัย
สิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยได้รับอนุมัติให้เปิด
หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 11/2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 
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   พ.ศ.2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
โดยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรฯ  จากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 2 
กรกฏาคม 2563 

1.1  รายช่ือผู้บริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ  คณบดี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน และ 
      ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ 
อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์  
อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ 
      ประธานหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 
อาจารย์ ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี   ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน์   ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย   
ผู้ช่วยคณบดีและ 
      ประธานหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม 
อาจารย์ศศิวิมล จันทร์มาลี   ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์สุทธิดา  แก้วมุงคุณ   ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย   ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์  ผู้ช่วยคณบดี และ 
      ประธานหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ ประธานหลักสูตร ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร   หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

 
1.2  ปรัชญา 

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสร้างเสริมสุขภาพ 

1.3  วิสัยทัศน์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนำในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านความรอบรู้ทางสุขภาพ และ

พัฒนาสุขภาพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคง ในปี 2569 

1.4  พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตด้านสาธารณสุขศาสตร์ การจัดการสถานพยาบาลที่มีความเป็นเลิศ  

มีศักยภาพ พร้อมด้านคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ โดยเน้นการบูรณาการองค์
ความรู้ให้สามารถนำไปแก้ปัญหาได้จริง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกต์ในด้านสาธารณสุข เพื่อสามารถนำไปแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับท้องถิ่นและประเทศ 
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3. ประสานความร่วมมือระหว่างคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การสร้างสุขภาวะของท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.5  ข้อมูลพื้นฐาน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ 28 คน (ผู้ลาศึกษาต่อ 4 คน) ซึ่งมีตำแหน่งทาง

วิชาการระดับศาสตราจารย์ 0 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน 8 คน  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และ 1.2 
ตารางท่ี 1.1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2562) 

  จำนวน (คน) ร้อยละ 
คุณวุฒิ 
 ปริญญาตร ี - 0.00 
 ปริญญาโท 21 75.00 
 ปริญญาเอก 7 25.00 
 รวม 28 100.00 
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย ์ - 0.00 
 รองศาสตราจารย ์ 2 7.14 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 14.29 
 อาจารย ์ 22 78.57 
 รวม 28 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 1.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ 

 จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา  

ต่ำกว่าปริญญาตร ี 1 12.50 
ปริญญาตร ี 7 87.50 
ปริญญาโท 0 0.00 
ปริญญาเอก 0 0.00 
รวม 8 100.00 

สถานภาพ  
ข้าราชการ 0 0.00 
ลูกจ้างประจำ 0 0.00 
พนักงานราชการ 0 0.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย 5 62.50 
เจ้าหน้าท่ีประจำตามสญัญาจ้าง 3 37.50 
ลูกจ้างช่ัวคราว 0 0.00 
รวม 8 100.00 

ที่มา: สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 
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ในปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอนเต็มเวลา(จันทร์ -ศุกร์) และ 
เต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) มีหลักสูตร 2 ระดับ คือ ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี    ระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสุขภาพ)  และ 
ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)  หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต(การจัดการสถานพยาบาล)   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(อนามัยสิ่งแวดล้อม)   และหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต(สุขภาพและความงาม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินภารกิจ
จำนวน 5,586,120.00 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 1,283,100.00 บาท และงบประมาณที่เป็นเงิน
รายได้จำนวน 4,303,020.00 บาท ประกอบด้วยข้อมูลชื่อหลักสูตรและจำนวนนักศึกษาดังนี้ 
ตารางท่ี 1.3 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์)– ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์) 

หลักสูตร/สาขา 
ปี 1 
(63) 

ปี 2 
(62) 

ปี 3 
(61) 

ปี 4 
(60) 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 62 61 87 105 5 320 
ส.บ. การจัดการสถานพยาบาล 18 19 10 13 0 60 
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 17 - - - 20 
วท.บ. สุขภาพและความงาม 5 - - - - 5 

รวม 88 97 97 118 5 405 
  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 

ระดับปริญญาโท เต็มเวลา(จันทร์-ศุกร์) 

หลักสูตร/สาขา 
เข้าปี 
2563 

เข้าปี 
2562 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด 
ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ - - 9 9 

รวม - - 9 9 
  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 
      ระดับปริญญาตรี เต็มเวลา(เสาร์-อาทิตย์) 

หลักสูตร/สาขา 
ปี 1 
(63) 

ปี 2 
(62) 

ปี 3 
(61) 

ปี 4 
(60) 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด 
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 0 13 7 14 9 
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รวม 0 13 7 14 9 43 
  ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 
      ระดับปริญญาโท เต็มเวลา(เสาร์-อาทิตย์) 

หลักสูตร/สาขา 
เข้าปี 
2563 

เข้าปี 
2562 

ตกค้าง 
รวม

ทั้งหมด 
ส.ม. การจัดการระบบสุขภาพ 0 11 - 11 

รวม 0 11 - 11 
   ที่มา: สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563 
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 ปีงบประมาณ  2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้คณะฯ ดำเนินภารกิจรวมทั้งสิ้นตลอด
ปีงบประมาณจำนวน 6,972,100.00 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 2,978,727.00 บาท และ
งบประมาณเงินรายได้จำนวน 4,303,020.00 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มผลผลิต และ
ประเภทงบประมาณ ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
  ตารางท่ี 1.4 ข้อมูลงบประมาณที่จัดสรรเพ่ือการดำเนินการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 3,349,475.00 2,978,727.00 -11.07 
งบประมาณรายได้ 2,334,285.00 4,303,020.00 +84.34 

รวมทั้งสิ้น 5,683,760.00 7,281,747.00 +28.11 
 

งบประมาณ 
จำแนกตามผลผลิต 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
− ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  
5,067,760.00 7,052,947.00 +39.17 

− ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  - - - 

− ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
− ผลงานการให้บริการวิชาการ  - - - 
− ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  - - - 
− ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  - - - 
− โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- - - 

− โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น 

616,000.00 228,800.00 -62.86 

รวมทั้งสิ้น 5,683,760.00 7,281,747.00 +28.11 
 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
งบบุคลากร     
− เงินเดือนและค่าจ้างประจำ  - - - 

− ค่าจ้างชั่วคราว  - - - 

− พนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย  - - - 



7 
 

 
 

งบประมาณ 
จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
งบดำเนินงาน     
− ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  3,714,759.00 5,993,386.00 +61.34 

− ค่าสาธารณูปโภค  - - - 
งบลงทุน      
− ค่าครุภัณฑ์  520,001.00 1,197,861.00 +130.36 

− ค่าสิ่งก่อสร้าง  -   
งบเงินอุดหนุน     
งบรายจ่ายอ่ืน 1,449,000.00  90,500 -93.75 

รวมทั้งสิ้น 5,683,760.00 7,281,747.00 +28.11 
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บทที่ 2 
ผลการดำเนินงาน 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563) แยกตามประเด็นนโยบายสภามหาวิทยาลัย 4 นโยบาย โดยมีผลงานตามนโยบายแสดงดัง ตอนที่ 1 และ
สรุปคะแนนตัวตัวชี้วัดดังแสดงในตอนที่ 2 

ตอนที่ 1 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
 

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตาม
จุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ  
 

ตัวช้ีวัด 1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาทีเ่ข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน ต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ ้น 25 คน มีอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมการเร ียนรู ้จากการปฏิบ ัต ิร ่วมกับชุมชน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 เท่ากับ ค่าคะแนน 5  
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 40.00 ) 

ตารางท่ี 2.1 อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
ลำดับ

ที ่
ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

วัน เดือน ปี 
ดำเนินการ 

ชื่อชมุชน รายชื่ออ.นักพัฒนา 

1 โครงการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบด้านสุขภาพและ
ถอดบทเรียนพฒันาชุมชน
สวนพริกไทย ตำบลสวน
พริกไทย อำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธาน ี

ทุกวันอังคารและ
พฤหัสบดี ระหว่าง
เดือนพ.ย.62-มี.ค.
63 

ชุมชนสวนพริกไทย  
ตำบลสวนพริกไทย  
อำเภอเมือง  
จังหวัดปทุมธาน ี

อ.ธธิธา เวียงปฏิ 
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหตุานนท ์
อ.นาตยา ดวงประทมุ 
อ.ฉัตรประภา ศริิรัตน ์
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี
อ.ปัณณทตั  ตันธนปัญญากร 

2 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่นใน
พื้นที่จังหวัดสระแก้ว และ
พื้นที่ปทุมธานี  
 

พ.ย.62-ก.ย.63 1.ตำบลหนองตะเคียนบอน  
อำเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว 

 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ 
อ.นัชชา ยันติ 
อ.ดร.นภสัรญัชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 
อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท์ 
อ.ศศิวิมล จันทรม์าล ี
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี

2.ตำบลคลองควาย  
อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธาน ี

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
อ.นาตยา ดวงประทมุ 
อ.ฉัตรประภา ศริิรัตน ์
อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 

3.ตำบลคูบางหลวง  
อำเภอลาดหลมุแก้ว 
จังหวัดปทุมธาน ี

 

ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหตุานนท ์
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน ์
อ.อภิญญา อุตระชัย 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน เดือน ปี 
ดำเนินการ 

ชื่อชมุชน รายชื่ออ.นักพัฒนา 

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งแกนนำ
ช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
(CPR) สำหรับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) หมู่ 2  
ตำบลคลองห้า  
อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี    

11 ก.ค.63 หมู่ 2 ตำบลคลองห้า 
อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี    

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
อ.นาตยา ดวงประทมุ 
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน ์
 

ตัวช้ีวัด 1.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน ต่อ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 468 คน จำแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน 448 คน ระดับปริญญาโท 20 คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 19.23 เท่ากับค่าคะแนน 1 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 80.00) 

ตารางท่ี 2.2 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
ลำ
ดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประ
สงค ์

ผลการดำเนินงาน 
การ

นำไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษาที่
ดำเนินงาน 

หลักสูตร 
อาจารย ์

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการวัด ประชา 
รัฐ สร้างสุข วัดบุญ
บางสิงห์ 

เพื่อสร้าง
เครือข่ายวัด 
ประชา รัฐ 
ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และ
ท้องถ่ิน 
เพื่อปลูก
สำนึกจิต
อาสาทำนุ
บำรุงพุทธ
ศาสนา 

มีการจัดทำ Big 
clearning Day ในวันที่ 
30 ตุลาคม 2562  และ 
28 มกราคม 2563  
โดยการรวมกลุ่มจิต
อาสาทุกหน่วยงาน เช่น 
อบต.สวนพริกไทย 
โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี มรภ.วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ฯลฯ ส่งผล
ให้วัดบุญบางสิงห์มี
ความสะอาด เป็น
ระเบียน ทักศนียภาพ
น่ามอง รวมทั้งพร้อมที่
จะต้อนรับ
พุทธศาสนิกชน 

ปลูกฝังให้
นักศึกษามีจิต
อาสาและ
ปลูกฝังให้ทำนุ
บำรุงศาสนา 
เข้าวัด ทำบุญ 

วัดบุญบางสิงห์ 
ตำบลสวน
พริกไทย 
อำเภอเมือง 
จังหวัด
ปทุมธานี 

30 
ต.ค.62  
และ 
28 
ม.ค.63 

30 คน ได้แก่ 
1. น.ส.จริยา ใบบัว 
2. น.ส.ศรัญญา ใจกว้าง 
3. น.ส.สุนิสา ทาขามป้อม 
4. น.ส.วิมลมณี เจโคกกรวด 
5. น.ส.นันสินี ศรีทับทิม 
6. น.ส.ภาวดี ธุระมาลย์ 
7. น.ส.อมิตา สามเพชรเจริญ 
8. น.ส.สุพรรณี มีชนะ 
9. น.ส.กมลลักษณ์ ณรงค์นอก 
10. น.ส.วราภรณ์ ผิวผา 
11. น.ส.จาริยา เพ็ชสังหาร 
12. น.ส.รุ่งนภาพร ขวัญเงิน 
13. น.ส.ฐิติยา เรืองบุตร 
14. น.ส.ปภาวี สุดงาม 
15. น.ส.กุลธิดา  ศรีดำ 
16. น.ส.ปาริฉัตร  ขำประยูร 
17. น.ส.จารุวรรณ  เรียนดารา 
18. น.ส.เนตรนภา  กมลกลาง 
19. น.ส.บัวชมพู  พุ่มศิริ 
20. น.ส.ชนิกานต์  ทาภักดี 
21. น.ส.วรรณภา  ญาณรักษ์ 
22. น.ส.วิภวานี  โขนภูเขียว 
23. น.ส.ศรัณยา  ใยระย้า 
24. น.ส.พัสโรชา  สุขศรี 
25. น.ส.สมรักษ์  สาโย 
26. น.ส.ณัฐณิชา  แสงทับทิม 
27. น.ส.นิรชา  พรมธิดา 
28. น.ส.ชลธิชา  ธูปหอม 
29. น.ส.วิไลลักษณ์  ไข่มุก 
30. นายชัยวัฒน์ สายแวว 

ส.บ. 
สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
 
ส.บ. 
สาขาวิชาการ
จัดการสถาน 
พยาบาล 

ผศ.อารีย์ 
สงวนชื่อ 
อ.ธธิธา  
เวียงปฏิ 
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ลำ
ดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประ
สงค ์

ผลการดำเนินงาน 
การ

นำไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษาที่
ดำเนินงาน 

หลักสูตร 
อาจารย ์

ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนา
สมรรถณะนักศึกษา
ด้านจิตอาสาและ
การเรียนรู้ร่วมกับ
ท้องถ่ินของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

เพื่อพัฒนา
สมรรถณะ
นักศึกษา
ด้านจิต
อาสาให้กับ
นักศึกษา
คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
เพื่อจัด
กิจกรรม
การเรียนรู้
ด้านสุขภาพ
และ
สิ่งแวดล้อม
ร่วมกับ
ท้องถ่ิน 

นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
สาธิตกิจกรรมปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้แก่
นักเรียนโรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี และได้
ร่วมกันทำความสะอาด
ภายในบริเวณวัดบุญ
บางสิงห์ 

นักศึกษามี 
จิตอาสาพัฒนา
ชุมชนและ
นักศึกษากล้า
แสดงออก 
มากข้ึน 
นักศึกษาได้
ฝึกฝนการให้
ความรู้ต่อหน้า
ชุมชน 

วัดบุญบางสิงห์ 
ตำบลสวน
พริกไทย 
อำเภอเมือง 
จังหวัด
ปทุมธานี และ
โรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี 

19 
ส.ค.63 

65 คน ได้แก่ 
1. นายรณกร ลำเพ็ญ 
2. น.ส.สุชาดา ระรวยทรง 
3. นายฐิติพงศ์ เวียนเทียน 
4. น.ส.ขนัฎดา หมวกผัน 
5. น.ส.ถานิกา ใจแสน 
6. น.ส.บุณณดา หลักบุตร  
7. น.ส.นุชนารถ ยังแช่ม  
8. น.ส.พรประวี แก้วกาญจน์ 
9. น.ส.กัลยานี พันธ์ศรี 
10. น.ส.ศุภธิดา แสงสุวรรณ 
11. น.ส.พรลภัส โพธิ์กลาง 
12. น.ส.ชุติมา นุ่มดี 
13. น.ส.อนันญา พิบูลย์นำชั 
14. น.ส.พลอยวรีย์ ภูมิน 
15. นายนิกร แสไธสง 
16. น.ส.ปรียาภรณ์ เกษมสุข

 อธิวัฒน์ 
17. น.ส.สุภัสสร ชินนะหง  
18. น.ส.วิจิตรา ทุมสวัสด์ิ  
19. น.ส.ชนาพร ปรึกษา 
20. นายอชิตพล ยิ้มจันทร์ 
21. น.ส.ทักษอร นุ่มอุปถัมภ์ 
22. น.ส.ดวงกมล บุญเพ็ญ 
23. น.ส.พันธ์ทิพย์ ดาบุตร 
24. น.ส.ปุณยาพร นาคเอี่ยม 
25. น.ส.ณัฐภัทร มีพร้อม 
26. น.ส.จิราพร นาคเรือง  
27. น.ส.จารุวรรณ นรสิงห์ 
28. น.ส.ภทพร ดอนหัวรอ 
29. น.ส.ชญาทิพย์ เจริญผล 
30. .น.ส.มาริษา ดวงจิตร  
31. น.ส.หัทยา แจ้งจบ 
32. น.ส.กัญญาดา รักยืน 
33. น.ส.สกาวรัตน์ กัญจณกาญจน์ 
34. น.ส.อุมาพร สวยงาม 
35. น.ส.พรชิตา ประสพเพ็ชร36 
36. น.ส.อรุณรัตน์ โพระนก 
37. น.ส.จตุพร จีนสุขแสง 
38. น.ส.รสณา แซ่น้า 
39. น.ส.วรรณภา นามกิง 
40. น.ส.นิตยา พันธ์เชื้อ 
41. น.ส.ปรีดาภรณ์ ผลอินทร์ 
42. น.ส.ณัชฌา สุดใจดี 
43. น.ส.วันเพ็ญ เกตุสุวรรณ์ 
44. น.ส.กาญจนา เกตุสุวรรณ์ 
45. น.ส.พรพัชรา ไฉยา 
46. นายณรงค์ศักด์ิ โพธิ์พิทยา 
47. น.ส.จรัณญา สงค์จันทร์ 
48. น.ส.วรพรรณ สินนุสาสน์49. 
49. นายวุฒิชัย อุทัยรัศมี 
50. น.ส.โสภีนุสรณ์ โสภา 
51. น.ส.วรัญญา ชนะน้อย 
52. น.ส.วรินรดา ชนะศักด์ิ 
53. น.ส.พัชลี หัสกรรณ์ 
54. น.ส.นันทิตา จารัญ 
55. น.ส.สุพาพร แจ่มศรี 
56. น.ส.กีรติ วสรหงส์ 

ส.บ. 
สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
 
ส.บ. 
สาขาวิชาการ
จัดการ
สถานพยาบา
ล 
 
วท.บ. 
สาขาวิชา
สุขภาพและ
ความงาม 

อ.ธธิธา เวียงปฏิ 
อ.นัชชา ยันติ 
อ.ฉัตรประภา  
ศิริรัตน์ 
อ.นาตยา  
ดวงประทุม 
อ.เฟื่องฟ้า  
รัตนาคณหุตา
นนท์ 
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ลำ
ดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ
ผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 

วัตถุประ
สงค ์

ผลการดำเนินงาน 
การ

นำไปใช้
ประโยชน์ 

พื้นที่
ดำเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

รายชื่อนักศึกษาที่
ดำเนินงาน 

หลักสูตร 
อาจารย ์

ผู้รับผิดชอบ 

57. น.ส.วิจิตรา กาฬภักดี 
58. น.ส.ธนพร สว่างศรี 
59. น.ส.ลักษฒณ ไมตรี 
60. น.ส.อริสรา ทองเรือง 
61. น.ส.ประภาพร ฉิมกรด 
62. น.ส.กิตติกา เพชรนวล 
63. น.ส.ศศิธร คุ้มวงษ์ 
64. น.ส.รัชดา สุขลาภ 
65. น.ส.ฮุสนา กายง 

 
ตัวช้ีวัด 1.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  

 ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จำนวน 97 คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 47 คน (21 ผลงาน) คิดเป็นร้อยละ 
47.00 เท่ากับค่าคะแนน 5 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 40.00) 
ตารางท่ี 2.3 ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์    
สิ่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 

1 ความเครียดและการ
จัดการความเครียดของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

กัญญรัตน์  น่ิมนวล,  
ภาวิณี  กันอินทร์,  
ทัศพร ชูศักดิ์.  

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ 
: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  

วันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 

หน้า 1047 
- 1059. 

2  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการ
รับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตำบลบ้านกรด 
อำเภอบางปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  

นัสสุดา สุวรรณไตรย์,  
อินทิรา กิจแพ,  
เกวลิน  เกตุชื่น,  
นาตยา ดวงประทุม,  
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.  

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ 
: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  

วันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 

หน้า 
1214-
1224 

3 พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ
ในตำบลไทรโยค อำเภอ
ไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี.  

พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์, 
อุไรรัตน์  ต้นภักดี,  
กัลยรัตน์  ดวงใน,  
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์.  

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ 
: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์

วันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 

หน้า 
1129-
1140 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 

และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  

4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเช้าใน
นักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ปีการศึกษา 
2561  

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

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 
1 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ 
: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์.  

วันท่ี 25 
มิถุนายน 2562 

หน้า 
1141-
1149 

5 ความรู้ และทัศนคติต่อ
การคุมกำเนิดของ
นักเรียนมัธยมศึกษา 
โรงเรียนแห่งหน่ึง 
จังหวัดสิงห์บุรี  

ฉัตรประภา ศิริรัตน์, 
กาญจนา กุลศรีไทวงษ,์  
จรัญญา วงษ์ชาล,ี 
ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน, 
 อรอรุณ  ชิณเพ็ง.  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  

วันท่ี 6 กันยายน 
2562 

หน้า 504-
511 

6 ความเชื่อด้านสุขภาพท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานยาในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 
ตำบลวังยาง อำเภอศรี
ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี  

กริช เรืองไชย,  
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, 
สุภาพร รัตนวรรณ, 
ศุภกร สุวรรณเลิศยิ่ง,  
พนิดา เทียนจัตุรัส.  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  

วันท่ี 6 กันยายน 
2562 

หน้า
 
595-601 

7 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรีอายุ 30-
60 ปี ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล
เชียงรากน้อย อำเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

อภิญญา  อุตระชัย, 
จันทิมา แก้วประพาฬ,  
กทัตติยา  มั่นคง,  
วรรณภา  ธงสีนาค.   

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  

วันท่ี 6 กันยายน 
2562 

หน้า 574-
583 

8 ผลของโปรแกรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับโรค
หลอดเลือดสมองและ
สัญญาณเตือนในกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน ตำบล
วังลึก อำเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี.  

วรวรรณ เหลืองชั่งทอง,  
มาลิสา เนริกุล,  
เจนจิรา แสนใหญ่,  
นัชชา  ยันต.ิ  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  

วันท่ี 6 กันยายน 
2562 

หน้า 584-
594 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 

9 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ตำบล
คลองห้า อำเภอคลอง
หน่ึง จังหวัดปทุมธานี.  

ทัศพร ชูศักดิ์,  
ธธิธา เวียงปฏิ, 
ธาตรี ยอดยิ่ง, ธัญญาศิริ 
สารศักดิ์,ปิ่นผกา  ปัญญาสุ.  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  

วันท่ี 6 กันยายน 
2562 

หน้า 542-
549 

10 ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพต่อ
ความรู้และพฤติกรรม
การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะ
ท่ี  3 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล
ม่วงค่อม อำเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี  

ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 
,ปิยะชาย น้อยเจริญ 
,สุทธิดา บัวเชย, 
ธีรชัย ชมหน้า, อภิญญา 
แสงจันดา.  

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง
ท่ี 4. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี.  

วันท่ี 6 กันยายน 
2562 

หน้า 567-
573 

11 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการ
เลือกใช้เครื่องสำอาง
ของนักศึกษาหญิงคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์จังหวัด
ปทุมธานี  

สุพรรษา บุญผาด,  
อัญมณี นาทองชัย , 
อิสสรา เกตุวัตร์ ,  
ชวภณ พุ่มพงษ์,  
นาตยา ดวงประทุม.  

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-14 
กันยายน 2562, 

หน้า 51-
61 

12 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารหวาน
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในจังหวัด
ปทุมธานี  

ปวีณา แทนคำปราบ  
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์,  
ภัทรสุดา สายงาม, 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย,  
รัฐพล ศิลปรัศมี  
รัตนาภรณ์ อาษา  

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-14 
กันยายน 2562, 

หน้า 62-
72 

13 ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้
เครือข่ายออนไลน์และ
ภาวะสุขภาพจิตของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 

ชนาภา แย้มศรี , 
พิจิตรา น้อยตั้ง , 
อภิรดี พุทสท้าน, 
กริช เรืองไชย.  

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-14 
กันยายน 2562, 

หน้า 85-
92 

14 ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการดูแล
ช่องปากของผู้ปกครอง
ในเด็กอายุ 3-5 ปี 
ตำบลหนองโพรง 

ณัฐฐา กุดั่น , 
กนกวรรณ ดอนเหนือ , 
อุทัยวรรณ กรวยทอง , 
ณิชากร ฟองวารี, 
อภิญญา  อุตระชัย.  

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1นคราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

. วันท่ี 13-14 
กันยายน 2562, 

หน้า 93-
105 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วันเดือนปี หน้าที่ 

อำเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี  

15 พฤติกรรมการเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของ
สตรี อายุ 30-60 ปี เขต
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี  

นาตยา ดวงประทุม,  
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย,เ 
กวลี แจ้งสว่าง, จุฑามาศ 
บุตรทรัพย์, ชนินาถ ขอน
กลาง, อาภรณ์ ปานสุนทร.  

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสขุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-14 
กันยายน 2562, 

หน้า 106-
117 

16 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับปริมาณยาเหลือใช้
ในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตำบลเขา
แหลม อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  

กรกนก ศรีสภะ,  
นาฏอนงค์ ธิมาศ,  
อมิตา ใสกระจ่าง,  
รัฐพล ศิลปรัศมี,  
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล.  

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 1. นคราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-14 
กันยายน 2562, 

หน้า 118-
143 

17 แรงสนับสนุนทางสังคม
กับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  

ธธิธาเวียงปฏิ, 
ทัศพร ชูศักดิ์,  
ดวงจันทร์ ถาวรกุล,  
วิสิตา ต้นมาลี, 
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ,  
รุ่งธิวา ไชยพลฤทธิ์.  

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราชสีมา: 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-14 
กันยายน 2562, 

หน้า 144-
160 

18 พฤติกรรมป้องกันการ
ตัง้ครรภ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ของสตรีวัยรุ่น
อายุ 13-18 ปี อำเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  

อภิชัย คุณีพงษ์,  
ศศิธร ตันติเอกรัตน์, 
จักรกฤษณ์ พ่ึงเครือ, 
วรนิษฐา เกษกันทา, 
นฤมล สุ่นสนธ์. 

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2  

เมษายน-
มิถุนายน 2562. 

หน้า 283-
297 

19 ความสัมพันธ์ระหวา่งกา
รับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง ตำบลพรหมณี อำเภอ
เมือง จังหวัดนครนายก. 

อภิชัย คุณีพงษ์ , 
พัชรีวรรณ ภารา , 
คงษร เจริญภูวดล, 
รักษ์สุดา โสภารัก 

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 7  

ฉบับท่ี 3 
เมษายน-
มิถุนายน 2562.  

หน้า 431-
443 

20 ความชุกและปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
ภาวะการรู้คิดบกพร่อง
ของผู้สูงอายุในอำเภอ
ชนบท จังหวัดขอนแก่น  

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร,  
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, 
นิโรบล มาอุ่น,  
กุสุมา จ้อยจันทร์ม,  
ชุติมา มลัยหมื่น. 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2  

เดือนกรกฎาคม 
–ธันวาคม 
2562. 

หน้า 67-
79 

21 ผลกระทบของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี  

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย,  
รัตนาภรณ์ อาษา,  
นิชากานต์ ดอกกุหลาบ  

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 
13.  

เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 2562 

หน้า 262-
271 
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ตัวช้ีวัด 1.4 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ (ยกเว้น ครุศาสตร์)  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์  บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ขึ้นจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ  400.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน  
2 ราย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 2.4 ผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของคณะ 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อผู้ประกอบการใหม่ (start up) ประเภทผลติภณัฑ์ รายละเอียดที่ได้รบัการบ่มเพาะ 
งบประมาณและ
แหล่งงบประมาณ

สนับสนุน 
1 นายรณกร  ลำเพ็ญ แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบั

ผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ 
ของคณะฯ 

2 นางสาวสุชาดา  ระรวยทรง แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบั
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ 
ของคณะฯ 

3 นายฐิติพงศ์  เวยีนเทียน แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบั
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ 
ของคณะฯ 

4 นางสาวขนัฎดา  หมวกผัน แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบั
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ 
ของคณะฯ 

5 นางสาวถานกิา  ใจแสน แอลกอฮอล์เจล อบรมหลักการ และกระบวนการตั้งตำรบั
ผลิตภัณฑ์ แนวทางการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการบ่มเพาะ 
ของคณะฯ 

6 นางสาวทิพย์เนตร อยา่ห้าม ข้าวเกรียบ อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ 
วิเคราะห์การตลาด วิเคราะหแ์ผนธุรกจิ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ เขียนไอเดียธุรกจิ  

โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 

7 นางสาวสิริรัตน์ เนินทรา ข้าวเกรียบ อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ 
วิเคราะห์การตลาด วิเคราะหแ์ผนธุรกจิ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ เขียนไอเดียธุรกจิ  

โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 

8 นางสาวมนัสวีร์ ภู่เหมา ข้าวเกรียบ อบรมกระบวนการการสร้างแผนธุรกจิ 
วิเคราะห์การตลาด วิเคราะหแ์ผนธุรกจิ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ เขียนไอเดียธุรกจิ  

โครงการ start up 
ของมหาวิทยาลยั ฯ 
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ตัวช้ีวัด 1.5 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชน
สำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว มีฐานข้อมูล     
ตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพื ่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ ่น รวม 2 จังหวัด จำนวน 4 หมู ่บ้าน/ชุมชน           
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 (เป้าหมายตัวชี ้ว ัดตามแผน 4 หมู ่บ้าน) โดยแบ่ง
รายละเอียดของจังหวัดปทุมธานีดังตารางที่ 2.5 และจังหวัดสระแก้ว ดังตารางที่ 2.6 

 
ตารางท่ี 2.5 หมู่บ้านในจังหวดัปทุมธาน ีที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ลำดับ

ที ่
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอ 

1 หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
2 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 

 
ตารางท่ี 2.6 หมู่บ้านในจังหวดัสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลตำบลในการคัดเลือกชุมชนสำคัญเพ่ือใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ลำดับ

ที ่
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอ 

1 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
2 หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย  อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 
ตัวชี้วัด 1.6  จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น (ยกเว้น ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาลัย 
นวัตกรรรมการจัดการ)  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลงานผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0 (เป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผน 5 ผลงาน)  

ตารางท่ี 2.7 ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ของหน่วยงานที่มีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
วัน เดือน ป ี

ที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
- - - - 

 

 
ตัวชี้วัด 1.7 จำนวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม
ได้ โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ลงนามบันทึกความตกลง (Memorandum of 
Agreement) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ในการพัฒนาศักยภาพ อสม. จังหวัดสระแก้ว และ
การพัฒนางานด้านสุขภาพ โดยมีผู ้ช่วยศาสตราจารย์ อารีย์ สงวนชื่อ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ
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นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงนามบันทึกความตกลงฯ ในด้าน
การให้บริการวิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ วิจัย และการจัดการความรู้ในพื้นที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน และหารายได้อย่างเหมาะสม และจัดสรรโควตาการศึกษาต่อ
ให้กับนักเรียนบุตรของบุคลากรทางสาธารณสุขและ อสม.รวมทั้ง อสม.ในจังหวัดสระแก้ว  สำหรับการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

 

 

 

นอกจากนั้นแล้วคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่
ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 ผลงาน เท่ากับร้อยละ 300.00 ค่าคะแนน 5 
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 ผลงาน) ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 2.8  นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

ชื่อชุมชน พื้นที่ท่ีนำ
ผลงานไปใช้

ประโยชน์และ/
ให้บริการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ใช้ประโยชน์

และ/
ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ /สังคม 
สิ่งแวดล้อม /และ

การศึกษา 
1 นวัตกรรมตู้กดบัตรคิว 

 

อาจารย์กริช เรืองไชย 
และนักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการ
สถานพยาบาล 

โรงพยาบาลคลอง
หลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

กุมภาพันธ์ 
2563 – 
ปัจจุบัน 

นวัติกรรมตู้กดบัตรคิว
จัดทำขึ้นโดยนักศึกษา
ฝึกสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ร่วมกับ
โรงพยาบาล 
คลองหลวง เพื่อลด
ปัญหาความแออัดและ
การต้องยืนเข้าแถวรอคิว
ก่อนรับบริการ 

พิธีลงนามบนัทึกความตกลง (Memorandum of Agreement) ระหว่าง 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี กับ  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

ชื่อชุมชน พื้นที่ท่ีนำ
ผลงานไปใช้

ประโยชน์และ/
ให้บริการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ใช้ประโยชน์

และ/
ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ /สังคม 
สิ่งแวดล้อม /และ

การศึกษา 
2 สบู่เหลวและสบู่ก้อนจากไพล

และขมิ้นชัน 

 

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
อาจารย์นัชชา ยันติ 
อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 
อาจารย์นลพรรณ  
ขันติกุลานนท์ 
อาจารย์ศศิวิมล  
จันทร์มาลี 
อาจารย์จันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชัย 
อาจารย์ ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทย
พัฒนา ตำบลหนอง
ตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

วันท่ี 3 
สิงหาคม 
2563 – 
ปัจจุบัน 

คณะฯ ลงพื้นท่ีภายใต้
โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนและ
ท้องถิ่น อบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร (ไพล) โดย
ประสานร่วมกับภูมิ
ปัญญาชาวบ้านนำ
ขมิ้นชันมาใช้ ทำให้กลุ่ม
สมุนไพรและนวดไทยมี
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายใน
การต้องรับคณะศึกษาดู
งาน และเป็นรายได้เสริม
แก่ชุมชน 

3 สบู่รังไหม 

 

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
อาจารย์นัชชา ยันติ 
อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 
อาจารย์นลพรรณ  
ขันติกุลานนท์ 
อาจารย์ศศิวิมล  
จันทร์มาลี 
อาจารย์จันทรรัตน์  
จาริกสกุลชัย 
อาจารย์ ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทย
พัฒนา ตำบลหนอง
ตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

วันท่ี 3  
สิงหาคม 
2563 – 
ปัจจุบัน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพร (ไพล) ทำ
ให้ชุมชนมีองค์ความรู้
เรื่องการทำสบู่ จากน้ัน
กลุ่มผ้าไหมทอมือ หมู่ 6 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา จึง
คิดท่ีจะทำสบู่รังไหมขึ้น 
คณะฯ จึงได้เข้าไปสอน 
และช่วยพัฒนาสูตร 
จนกระท่ังได้สบู่รังไหม
ว่านหางจระเข้และน้ำผ้ึง 
ซ่ึงเป็นรายได้เสริมให้แก่
ชุมชน 
 

4 บาล์มกระท้อนทาหลังแมลง
กัดต่อย 
 

 

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
อาจารย์นัชชา ยันติ 
อาจารย์ดร.นภัสรัญชน์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 
อาจารย์นลพรรณ  
ขันติกุลานนท์ 
อาจารย์ศศิวิมล  
จันทร์มาลี 
อาจารย์จันทรรัตน์  
จาริกสกุลชัย 
อาจารย์ ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 

หมู่ 1 และ 10 กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ 
อาหารดี ปลอดภัย 
บ้านวังรี (ไร่ดีต่อใจ)
ตำบลหนอง
ตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 

วันท่ี 3  
สิงหาคม 
2563 – 
ปัจจุบัน 

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเปลือกที่เหลือท้ิง 
และใบกระท้อน ทำให้
ชุมชนมีองค์ความรู้เรื่อง
การดึงเอาสารสำคัญ
นำมาใช้ด้วยวิธีท่ีชุมชน
สามารถประยุกต์ได้ และ
กระบวนการทำ
ผลิตภัณฑ์บาล์มกระท้อน
ทาหลังแมลงกัด ต่อย 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

ชื่อชุมชน พื้นที่ท่ีนำ
ผลงานไปใช้

ประโยชน์และ/
ให้บริการ 

วัน เดือน ปี 
ที่ใช้ประโยชน์

และ/
ให้บริการ 

รายละเอียด 
การไปใช้ประโยชน์ด้าน

เศรษฐกิจ /สังคม 
สิ่งแวดล้อม /และ

การศึกษา 
5 สบู่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 

 

อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
อาจารย์นัชชา ยันติ 
อาจารย์ ดร.นภัสรัญชน์ 
ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ 
อาจารย์นลพรรณ  
ขันติกุลานนท์ 
อาจารย์ศศิวิมล  
จันทร์มาลี 
อาจารย์จันทรรัตน์ 
จาริกสกุลชัย 
อาจารย์ ดร.รัฐพล  
ศิลปรัศมี 

หมู่ 1 และ 10 กลุ่ม
อาชีพชุมชนวังรีใต้ 
ภายใต้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตร
อินทรีย์ อาหารดี 
ปลอดภัย บ้านวังรี 
(ไร่ดีต่อใจ)ตำบล
หนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 
(เป็นกลุ่มท่ีขึ้น
ทะเบียนเป็นกลุ่ม
ใหม่ ท่ีเกิดผู้นำ
เปลี่ยนแปลง 
ระหว่างดำเนิน
โครงการ) 

วันท่ี 3  
สิงหาคม 
2563 – 
ปัจจุบัน 

เป็นกลุ่มท่ีขึ้นทะเบียน
เป็นกลุ่มใหม่ ท่ีเกิดผู้นำ
เปลี่ยนแปลง ระหว่าง
ดำเนินโครงการ ภายใต้
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ อาหารดี 
ปลอดภัย บ้านวังรี  
(ไร่ดีต่อใจ) อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการ 
แปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่
สมุนไพลและผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติท่ีมีในชุมชน 
นำแปลรูปและพัฒนาให้
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

 

ตัวช้ีวัด 1.8 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการชุมชนจนทำให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง จำนวน    

4 ชุมชน เท่ากับค่าคะแนน 5 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 3 ชุมชน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี :  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและถอดบทเรียนพัฒนาชุมชน โดยใช้
การเต้นบาสโลปแบบร่วมสมัย โดยการนำนักศึกษาและอาจารย์ลงพ้ืนที่ไปสอนแกนนำของชุมชน ทุกวันอังคารและวัน
พฤหัสบดี ทำให้ชุมชนมีแกนนำในการนำออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่แปลกใหม่ของชุมชนและได้รับการตอบ
รับเป็นอย่างดี วันและเวลาในการดำเนินงาน คือทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – 
มีนาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น. ผลการดำเนินงาน คือ ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลป 
มีผู้นำเต้นในชุมชนเอง ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นผู้นำในการออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลปได้ 
และยังเต้นทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ที่ลานหมู่บ้านดาวเรือง ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 

 
การเต้นบาสโลปแบบร่วมสมัย 
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 2. ชื่อชุมชนตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว :  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพ้ืนที่ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหาปัญหา ความต้องการ และต้นทุนในชุมชน เช่น 
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคล เป็นต้น ผลการสำรวจพบว่า มี 2 ชุมชนที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์
ลงพื้นที่ในการพัฒนา ดังนี้ 
  ชุมชนที่ 1 คือ ชุมชนหมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา มีสมุนไพรหลายชนิด รวมทั้งมีปราชญ์ชาวบ้านด้าน
สมุนไพร จึงต้องการที่จะแปรรูปสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวด
ไทย จากผลการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนคณะทำงานจึงได้ลงพ้ืนที่อบรมเชิงปฏิบัติการการแปร
รูปสบู่จากไพลและขมิ้นชัน ซึ่งได้พบผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำโครงการคือ “ป้าใจ” ซึ่งได้ความรู้เรื่อง
การแปรรูปสบู่จากไพลและขม้ินชัน สามารถสร้างรายไดจ้ากผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน จำนวนเงิน 28,000 บาท 
  และมีความต้องการทำสบู่รังไหมเพิ่มขึ้นจากเดิม ทางคณะทำงานจึงอบรมกระบวนการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สบู่รังไหมเพ่ิมข้ึน  
 

 
 
 

   
 
  ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนหมู่ 1 และ หมู่ 10 มีการรวมตัวกันปลูกกระท้อนแปลงใหญ่ พลักดันให้กระท้อน

เป็นผลไม้ประจำจังหวัด  และทำวิสาหกิจชุมชน ไร่ดีต่อใจ ซึ่ง
เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนวัติวิถีผลการสำรวจปัญหา
และความต้องการของชุมชน มีความต้องการที ่จะแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากกระท้อน ทางคณะทำงานจึงลงพ้ืนที่เพื่อพัฒนา 
และศึกษาโดยนำของเหลือจากกระบวนการทำกระท้อนลอย
แก้ว ที่ทางชุมชนทำอยู่เดิมแล้ว คือ  ส่วนเปลือกปลอกท้ิง และ
ใบกระท้อนนำมาสกัดสารสำคัญ ที่เป็นสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระใส่ลงในผลิตภัณฑ์   พร้อมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกระท้อน” ได้แก่ บาล์มขี้ผึ้งบาล์มกระท้อน ทาหลังแมลงกัดต่อย 

สบู่จากไพลและขม้ินชัน สบู่รังไหม 
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ทาหลังแมลงกัดต่อย จากสารสำคัญของกระท้อน  สามารถสร้างรายไดจ้ากผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน เป็นจำนวนเงิน 
6,100 บาท 
 จากการลงพ้ืนที่พัฒนาในกลุ่มนี้ คณะทำงานค้นพบผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างทำโครงการคือ“ป้า
ละออง”ซึ่งป้าละอองจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่และได้จดทะเบียนกลุ่มหลังจากการอบรม คือ กลุ่มอาชีพชุมชนวังรีใต้ 
ซึ่งกลุ่มมีทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ คือ  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น มะนาว มะเขือเทศ ใบบัวบก ใบย่านาง ใบเตย 
และหัวไชเท้า เป็นต้น คณะทำงานจึง จัดอบรม “กระบวนการและข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์” เป็นสบู่จาก
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สามารถสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ให้แกชุ่มชนจำนวนเงิน 12,600 บาท ผลการดำเนินงาน
พบว่า ชุมชนตำบลหนองตะเคียนบอนมีผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชน  เพ่ิมจำนวน 5 รายการ  
 

 นอกจากนี้คณะฯ วางแผนจัดเตรียมสถานที่เพ่ือยื่น
ขอเลขจดแจ้งร่วมกับชุมชน เพ่ือให้สินค้าได้รับมาตรฐาน
และเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น 
  
 
 
 
 
 
 

3. ชื่อชุมชนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี :  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จากการสำรวจปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนมีกลุ่มกาละแมมอญโบราณ คณะฯจึงเข้าไปช่วยพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริม
การตลาดและให้คำแนะนำในการเตรียมสถานที่เพ่ือยื่นจดแจ้งขอเลข อย.  อีกทั้งได้รับคัดเลือกไปขายที่เมืองทองธานี 
กาละแมรวงขา้ว ร่วมอยู่ในของดีปทุมธานี งานศิลปาชีพประทีปไทย ช่วงวันแม่ ที่ผ่านมา 
 

 
 
 
 
 

สบู่จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

กาละแมรวงข้าว ของดีปทุมธาน ี
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 4. ชื่อชุมชนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  :  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน พบว่า ชุมชนมีปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมมอญ   ด้านช่างไม้แกะสลัก     ด้าน
การละเล่นพ้ืนบ้านเพลงโนเนรำกลองยาว และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น หมี่กรอบรามัญ หมู่ 1  ขนมจีบซาลาเปา หมู่ 6    
และข้าวปลอดสารพิษ   รวมทั้งชุมชนมีความต้องการจัดตั้งตลาดเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน  
  จากความต้องการดังกล่าว คณะฯ จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ  
  1)  กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มเยาวชนจิตอาสา (ด้านช่างไม้แกะสลัก /
วัฒนธรรมมอญ/การรำโนเน) จำนวน 23 คน โดยมีการอบรมถ่ายทอดและจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมที่โรงเรียนวัด
สามัคคียาราม  
  2)  การจัดตั้งตลาดชุมชน ร่วมกับแกนนำชุมชนบ้านคลองสระ โดยมีกำนันตำบลคลองควายเป็นผู้นำหลักใน
การดำเนินการจัดตั้งตลาดชุมชนที่หมู่ 2 บ้านคลองสระ   มีร้านค้าจำนวน 12 ร้านค้า  คณะ ฯ ดำเนินกิจกรรมโดยนำ
ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้นำชุมชนจำนวน 20 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดที่ตลาดเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี พร้อมกับมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ มาตรฐานร้านค้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข    และตรวจมาตรฐานร้านค้า พร้อมจัดทำป้ายรับรองให้กับร้านค้าที่ผ่านมาตรฐาน 
ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์มารตฐานทั้งหมด 12 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนา
นวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ 
ตัวช้ีวัด 2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา (เฉพาะครุศาสตร์) 
 - 
ตารางท่ี 2.9 บัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกท่ีจบการศึกษา 
 

ลำดับที ่ สาขาวิชา ชื่อ-สกลุ นักศึกษา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได้ 

- - - - 

ตัวช้ีวัด 2.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษานั้น ๆ ท่ีได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น  
(เฉพาะครุศาสตร์) 

- 
ตารางท่ี 2.10 บัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น 
 

ลำดับที ่ สาขาวิชา ชื่อ-สกลุ นักศึกษา ชื่อสถานศึกษาท่ีสอบได้ 
- - - - 

ตัวช้ีวัด 2.3 ร้อยละบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะครุศาสตร์) 
- 

ตัวช้ีวัด 2.4 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   
 ปีงบประมาณพ.ศ.2563 มีจำนวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  ทั้งสิ้น 5 เครือข่าย แบ่งเป็น

โรงเรียน 1 โรง และเครือข่าย จำนวน 4 เครือข่าย  คิดเป็นร้อยละ 125.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 4 เครือข่าย) 

 
ตารางท่ี 2.11 โครงการ/กิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปี 
ดำเนินการ 

ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
จำนวนครู
โรงเรียน
เครือข่าย 

ชื่อ 
ครูพี่
เลี้ยง 

1 กิจกรรมสื่อสารการตลาด
สร้างการรับรู้หลักสูตร/คณะ 
สื่อสารองค์กรและสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 

17 ธ.ค.62 โรงเรียนสามโคก 1 ครูสรุ
ภัสส ์

คันทจิตร 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างแกนนำช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พ้ืนฐาน (CPR) สำหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) หมู่2 ตำบล
คลองห้า อำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 

29 มกราคม 
2563 

หมู่ 2 ตำบลคลองห้า 
อำเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

 30 คน - 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
วัน/เดือน/ปี 
ดำเนินการ 

ชื่อโรงเรียนเครือข่าย 
จำนวนครู
โรงเรียน
เครือข่าย 

ชื่อ 
ครูพี่
เลี้ยง 

3 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ตำบล
คลองควาย อำเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี 

เดือน
พฤศจิกายน 
2562 – 
กันยายน 
2563 

พ้ืนที่ตำบลคลองควาย 
อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี 

23 คน - 

4 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ตำบล
คูบางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี 

เดือน
พฤศจิกายน 
2562 – 
กันยายน 
2563 

หมู่ที ่7 บ้านคลองบาง
หลวง ตำบลคูบางหลวง  
อำเภอลาดหลุมแก้ว  
จังหวัดปทุมธานี 

 30 คน - 

5 โครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ต.
หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนา
นคร จ. สระแก้ว 
 
 

เดือน
พฤศจิกายน 
2562 – 
กันยายน 
2563 

หมู่ที่ 16 และ หมู่ที่ 10 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา  
ต.หนองตะเคียนบอน  
อ.วัฒนานคร  
จ. สระแก้ว 

55 คน - 

 
ตวัชี้วัด 2.5 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีกิจกรรมที่จัดร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติดังรายละเอียด
ตารางที่ 2.11 จึงกล่าวได้ว่า มีจำนวนประชาชนได้รับการพัฒนาจำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00  ตาม
แผน เท่ากับค่าคะแนน 5  (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 138 คน)  
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นโยบายข้อที ่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั ้งระดับชาติและ
นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ  
 
 

ตัวช้ีวัด 3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะ/วิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 29 คน โดยเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน        

7 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 เท่ากับค่าคะแนน 4 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 35.00) 
 

ตัวช้ีวัด 3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 29 คน โดยเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 เท่ากับค่าคะแนน 3 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 60.00) 
 
 

ตารางท่ี 2.12 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 
 

คุณวุฒิ 
 จำนวน (คน) ร้อยละ 
 ปริญญาตร ี - - 
 ปริญญาโท 21 75.00 
 ปริญญาเอก 7 25.00 
 รวม 28 100.00 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
  จำนวน  

(คน) 
จำนวนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑข์อ 

ตำแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ร้อยละผู้ดำรงตำแหน่ง 

ของผู้มีคุณสมบัติฯ 
 ศาสตราจารย ์ - - - 
 รองศาสตราจารย ์ 2 2 100.00 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 4 4 100.00 
 อาจารย ์ 22 22 100.00 
 รวม 28 28 100.00 

ที่มา: งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบด ี
 
ตัวชี้วัด 3.3 จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ  
  จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมทั้งสิ้น 0 คน จากสถาบัน
รับรองมาตรฐาน  (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 10 คน) รายละเอียด ดังนี้  
ตารางที่ 2.13 อาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรั บรองมาตรฐาน
วิชาชีพ  

ลำดับที ่ ชื่อการรับรอง หน่วยงานผ ู้รับรอง จำนวนอาจารย์(คน) รายชื่ออาจารย์ 
- - - - - 
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ตัวช้ีวัด 3.4 จำนวนหลักสูตร(ระยะสั้น) แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น              

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการ
ระยะสั้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น จำนวน 3 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 60.00 ตามแผน เท่ากับ
ค่าคะแนน 4 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 5 หลักสูตร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.14 หลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พฒันาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  

ลำดับที ่ ชื่อหลักสูตร 
จำนวน

กลุ่มเป้าหมาย 
วันเดือนปีที่
เปิดรับสมัคร 

จำนวนผู้เรียน 

1 หลักสตูรการปฐมพยาบาลการปฏบิัติการแพทย์ข้ันพ้ืนฐาน 30 คน 27 มิ.ย.63 6 คน 
2 หลักสตูรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ช่ัวโมง 20 คน 15-21 ก.ค.63 20 คน 
3 หลักสตูรการอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผูส้ัมผัสอาหาร

และผูป้ระกอบกิจการด้านอาหาร  
20 คน จะดำเนินการใน

ปีงบประมาณ 
2564 

รอผล
ดำเนินการ 

 

ตัวช้ีวัด 3.5 จำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรแบบสหวิทยาการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น จำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 
5 (เพ่ิมเข้าแผนบัณฑิตศึกษา ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางท่ี 2.15 หลักสูตรแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น  
ลำดับที ่ ระดับหลักสูตร 

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

นักศึกษา 
4 ปริญญาเอก สาธารณสุขดุษฎีบณัฑิต - ได้รับอนุมัติหลักสูตรใหม่

แล้วอยู่ระหวา่งการเขียน 
มคอ.2 

 
 

ตัวชี้วัด 3.6 จำนวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล 21 ผลงาน โดยเผยแพร่ในระดับชาติ 3 ผลงาน และ
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 ผลงาน คดิเป็นร้อยละ 525.00  ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 5 (เป้าหมายตัวชี้วัด
ตามแผน 4 ผลงาน) 
ตารางท่ี 2.16  ผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ  
ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

1 ความเครียดและการ
จัดการความเครียดของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

กัญญรัตน์  น่ิมนวล,  
ภาวิณี  กันอินทร์,  
ทัศพร ชูศักดิ์.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 

หน้า 1047 
- 1059. 
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ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

2  ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการ
รับประทานยาของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง 
ตำบลบ้านกรด อำเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  

นัสสุดา สุวรรณไตรย์,  
อินทิรา กิจแพ,  
เกวลิน เกตุชื่น,  
นาตยา ดวงประทุม, 
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

หน้า 
1214-
1224 

3 พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของผู้สูงอายุใน
ตำบลไทรโยค อำเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี.  

พลอยไพลิน แก้วบัวพันธุ์, 
อุไรรัตน์  ต้นภักดี,  
กัลยรัตน์ ดวงใน, 
เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562  

หน้า 
1129-
1140 

4 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารเช้าในนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ปีการศึกษา 
2561  

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

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความ
สมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

หน้า 
1141-
1149 

5 ความรู้ และทัศนคติต่อการ
คุมกำเนิดของนักเรียน
มัธยมศึกษา โรงเรียนแห่ง
หน่ึง จังหวัดสิงห์บุรี  

ฉัตรประภา ศิริรัตน์, 
กาญจนา กุลศรีไทวงษ,์  
จรัญญา วงษ์ชาล,ี  
ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน, 
อรอรุณ  ชิณเพ็ง.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
วันท่ี 6 กันยายน 2562 

หน้า 504-
511 
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ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

6 ความเชื่อด้านสุขภาพท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานยาในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ตำบลวัง
ยาง อำเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

กริช เรืองไชย, 
 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, 
สุภาพร รัตนวรรณ, 
ศุภกร สุวรรณเลิศยิ่ง,  
พนิดา เทียนจัตุรัส.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
วันท่ี 6 กันยายน 2562 

หน้า
 
595-601 

7 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกของ
สตรีอายุ 30-60 ปี ในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ
บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

อภิญญา  อุตระชัย, 
จันทิมา แก้วประพาฬ,  
กทัตติยา  มั่นคง, 
วรรณภา  ธงสีนาค.   

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
วันท่ี 6 กันยายน 2562 

หน้า 574-
583 

8 ผลของโปรแกรมการให้
ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองและสัญญาณ
เตือนในกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี.  

วรวรรณ เหลืองชั่งทอง,  
มาลิสา เนริกุล,  
เจนจิรา แสนใหญ่,  
นัชชา  ยันต.ิ  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
วันท่ี 6 กันยายน 2562  

หน้า 584-
594 

9 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
ตำบลคลองห้า อำเภอคลอง
หน่ึง จังหวัดปทุมธานี.  

ทัศพร ชูศักดิ์,  
ธธิธา เวียงปฏิ, 
ธาตรี ยอดยิ่ง,  
ธัญญาศิริ สารศักดิ์, 
ปิ่นผกา  ปัญญาสุ.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
วันท่ี 6 กันยายน 2562  

หน้า 542-
549 

10 ผลของโปรแกรมการ
ส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้
และพฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะท่ี  3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี  

ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 
,ปิยะชาย น้อยเจริญ 
,สุทธิดา บัวเชย, 
ธีรชัย ชมหน้า,  
อภิญญา แสงจันดา.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4. กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  
วันท่ี 6 กันยายน 2562 

หน้า 567-
573 

11 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการเลือกใช้
เครื่องสำอางของนักศึกษา
หญิงคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอ
ลงกร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 

สุพรรษา บุญผาด, 
อัญมณี นาทองชัย , 
อิสสรา เกตุวัตร์ , 
ชวภณ พุ่มพงษ์, 
นาตยา ดวงประทุม.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. วันท่ี 13-14 กันยายน 
2562, 

หน้า 51-
61 
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ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

12 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารหวานของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในจังหวัด
ปทุมธานี  
 

ปวีณา แทนคำปราบ  
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์,  
ภัทรสุดา สายงาม  
,จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย, 
รัฐพล ศิลปรัศมี  
รัตนาภรณ์ อาษา  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. วันท่ี 13-14 กันยายน 
2562, 

หน้า 62-
72 

13 ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้เครือข่าย
ออนไลน์และภาวะ
สุขภาพจิตของนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอ
ลงกร์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์ 

ชนาภา แย้มศรี , 
พิจิตรา น้อยตั้ง , 
อภิรดี พุทสท้าน, 
กริช เรืองไชย.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. วันท่ี 13-14 กันยายน 
2562, 

หน้า 85-
92 

14 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแลช่องปาก
ของผู้ปกครองในเด็กอายุ 
3-5 ปี ตำบลหนองโพรง 
อำเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี  

ณัฐฐา กุดั่น , 
กนกวรรณ ดอนเหนือ , 
อุทัยวรรณ กรวยทอง , 
ณิชากร ฟองวารี, 
อภิญญา  อุตระชัย.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. วันท่ี 13-14 กันยายน 
2562, 

หน้า 93-
105 

15 พฤติกรรมการเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรี อายุ 30-60 
ปี เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี  

นาตยา ดวงประทุม,  
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, 
เกวลี แจ้งสว่าง,  
จุฑามาศ บุตรทรัพย์,  
ชนินาถ ขอนกลาง,  
อาภรณ์ ปานสุนทร.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. วันท่ี 13-14 กันยายน 
2562, 

หน้า 106-
117 

16 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ปริมาณยาเหลือใช้ในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ตำบล
เขาแหลม อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  

กรกนก ศรีสภะ,  
นาฏอนงค์ ธิมาศ, 
 อมิตา ใสกระจ่าง,  
รัฐพล ศิลปรัศมี,  
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. วันท่ี 13-14 กันยายน 
2562, 

หน้า 118-
143 

17 แรงสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

ธธิธาเวียงปฏิ, 
ทัศพร ชูศักดิ์,  
ดวงจันทร์ ถาวรกุล, 
 วิสิตา ต้นมาลี, 
สิริรัตน์ จุ้ยเจริญ,  
รุ่งธิวา ไชยพลฤทธิ์.  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1. นคราช
สีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. วันท่ี 13-14 กันยายน 
2562, 

หน้า 144-
160 

18 พฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์
ของสตรีวัยรุ่นอายุ 13-18 
ปี อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  

อภิชัย คุณีพงษ์, 
ศศิธร ตันติเอกรัตน์, 
จักรกฤษณ์ พ่ึงเครือ, 
วรนิษฐา เกษกันทา  
นฤมล สุ่นสนธ์. 

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 7 
ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 
2562. 

หน้า 283-
297 
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ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

19 ความสัมพันธ์ระหว่างกา
รับรู้ความเชื่อด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมการป้องกัน
โรคหลอดเลือดสมองใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก. 

อภิชัย คุณีพงษ์ , 
พัชรีวรรณ ภารา , 
คงษร เจริญภูวดล, 
รักษ์สุดา โสภารัก 

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
หาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 7 ฉบับ
ท่ี 3 เมษายน-มิถุนายน 2562. 

หน้า 431-
443 

20 ความชุกและปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับภาวะการรู้
คิดบกพร่องของผู้สูงอายุใน
อำเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น  

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร,  
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, 
นิโรบล มาอุ่น,  
กุสุมา จ้อยจันทร์ม, 
ชุติมา มลัยหมื่น. 
 

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบับ
ท่ี 2 เดือนกรกฎาคม –ธันวาคม 
2562. 

หน้า 67-
79 

21 ผลกระทบของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี  

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย,
รัตนาภรณ์ อาษา,  
นิชากานต์ ดอกกุหลาบ  

ผลงานวิจัย
ระดับชาติ 

วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 13. เดือน
กันยายน – ธันวาคม 2562 

หน้า 262-
271 

 

ตารางท่ี 2.17  ผลงานทีไ่ด้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

- - - - - - 

 
ตัวชี้วัด 3.7 จำนวนผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ จำนวน 0 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 0 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน         
2 ผลงาน) 
ตารางท่ี 2.18 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

ลำดับที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภทผลงานหรือ

รางวัลที่ได้ 
สถานที่/หนังสือ/

วารสาร 
หน้าท่ี 

- - - - - - 

 
ตัวชี้วัด 3.8 ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ 
หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนดจำนวน 21 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 70.00 
ตามแผน เท่ากับค่าคะแนน 4 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 30 ผลงาน) 
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ตารางท่ี 2.19  ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรือ นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ.  
กำหนด 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/

ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

1 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความเครียดและ
การจัดการ
ความเครียดของ
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

กัญญรัตน์  น่ิมนวล, 
 ภาวิณี  กันอินทร์, 
 ทัศพร ชูศักดิ์.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขมนุษย
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ 
: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม
ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

วันท่ี 25 
มิถุนายน 
2562 

2 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

 ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการ
รับประทานยาของ
ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตำบลบ้าน
กรด อำเภอบางปะ
อิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  

นัสสุดา สุวรรณไตรย์,  
อินทิรา กิจแพ,  
เกวลิน  เกตุชื่น,  
นาตยา ดวงประทุม, 
 สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

วันท่ี 25 
มิถุนายน 
2562 

3 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

พฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะของ
ผู้สูงอายุในตำบล
ไทรโยค อำเภอไทร
โยค จังหวัด
กาญจนบุรี.  

พลอยไพลิน  แก้วบัวพันธุ์, 
อุไรรัตน์  ต้นภักดี, 
 กัลยรัตน์  ดวงใน, 
 เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตา
นนท์.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

วันท่ี 25 
มิถุนายน 
2562 

4 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเช้า
ในนักศึกษา
ปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 

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

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้งท่ี 1 มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ : ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมราช
นครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี 

วันท่ี 25 
มิถุนายน 
2562 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/

ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ปี
การศึกษา 2561  

สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

5 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความรู้ และ
ทัศนคติต่อการ
คุมกำเนิดของ
นักเรียน
มัธยมศึกษา 
โรงเรียนแห่งหน่ึง 
จังหวัดสิงห์บุรี  

ฉัตรประภา ศิริรัตน์, 
กาญจนา กุลศรีไทวงษ์,  
จรัญญา วงษ์ชาล,ี 
 ชนม์นิภา ไกรสูงเนิน, 
 อรอรุณ  ชิณเพ็ง.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  

วันท่ี 6 
กันยายน 
2562 

6 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความเชื่อด้าน
สุขภาพท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการ
รับประทานยาใน
ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตำบลวัง
ยาง อำเภอศรี
ประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี  

กริช เรืองไชย,  
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, 
สุภาพร รัตนวรรณ, 
ศุภกร สุวรรณเลิศยิ่ง,  
พนิดา เทียนจัตุรัส.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  

วันท่ี 6 
กันยายน 
2562 

7 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
ของสตรีอายุ 30-
60 ปี ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลเชียงรากน้อย 
อำเภอบางปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

อภิญญา  อุตระชัย, 
จันทิมา แก้วประพาฬ,  
กทัตติยา  มั่นคง, 
 วรรณภา  ธงสนีาค.   

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  

วันท่ี 6 
กันยายน 
2562 

8 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ผลของโปรแกรม
การให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคหลอด
เลือดสมองและ
สัญญาณเตือนใน
กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน ตำบลวังลึก 

วรวรรณ เหลืองชั่งทอง,  
มาลิสา เนริกุล,  
เจนจิรา แสนใหญ่,  
นัชชา  ยันต.ิ  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  

วันท่ี 6 
กันยายน 
2562 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/

ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

อำเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี.  

9 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของ
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) 
ตำบลคลองห้า 
อำเภอคลองหน่ึง 
จังหวัดปทุมธานี.  

ทัศพร ชูศักดิ์,  
ธธิธา เวียงปฏิ, 
ธาตรี ยอดยิ่ง, 
 ธัญญาศิริ สารศักดิ์, 
ปิ่นผกา  ปัญญาสุ.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4.กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี  

วันท่ี 6 
กันยายน 
2562 

10 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ผลของโปรแกรม
การส่งเสริมสุขภาพ
ต่อความรู้และ
พฤติกรรมการดูแล
ตนเองของผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังระยะท่ี  
3 โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลม่วงค่อม 
อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี  

ศศิธร  ตันติเอกรัตน์, 
ปิยะชาย น้อยเจริญ, 
สุทธิดา บัวเชย, 
ธีรชัย ชมหน้า,  
อภิญญา แสงจันดา.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 4. กาญจนบุรี: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี.  

วันท่ี 6 
กันยายน 
2562 

11 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการ
เลือกใช้
เครื่องสำอางของ
นักศึกษาหญิงคณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี  

สุพรรษา บุญผาด, 
 อัญมณี นาทองชัย, 
อิสสรา เกตุวัตร์ ,  
ชวภณ พุ่มพงษ์,  
นาตยา ดวงประทุม.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1.  
นคราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-
14 
กันยายน 
2562, 

12 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารหวาน
ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีใน
จังหวัดปทุมธานี  

ปวีณา แทนคำปราบ  
สุภาวดี ศรีเพียงจันทร์,  
ภัทรสุดา สายงาม, 
จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
รัฐพล ศิลปรัศมี  
รัตนาภรณ์ อาษา  

ระดับชาต ิ ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1.  
นคราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-
14 
กันยายน 
2562, 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/

ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

13 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรม
การใช้เครือข่าย
ออนไลน์และภาวะ
สุขภาพจิตของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

ชนาภา แย้มศรี , 
พิจิตรา น้อยตั้ง , 
อภิรดี พุทสท้าน, 
กริช เรืองไชย.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1.  
นคราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-
14 
กันยายน 
2562, 

14 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการดูแล
ช่องปากของ
ผู้ปกครองในเด็ก
อายุ 3-5 ปี ตำบล
หนองโพรง อำเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุรี  

ณัฐฐา กุดั่น , 
กนกวรรณ ดอนเหนือ , 
อุทัยวรรณ กรวยทอง , 
ณิชากร ฟองวารี, 
อภิญญา  อุตระชัย.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1.  
นคราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.  

. วันท่ี 13-
14 
กันยายน 
2562, 

15 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

พฤติกรรมการเข้ารับ
การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของ
สตรี อายุ 30-60 ปี 
เขตเทศบาลเมือง
สิงห์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี  

นาตยา ดวงประทุม,  
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, 
เกวลี แจ้งสว่าง, 
จุฑามาศ บุตรทรัพย์, 
ชนินาถ ขอนกลาง,  
อาภรณ์ ปานสุนทร.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1.  
นคราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-
14 
กันยายน 
2562, 

16 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
ปริมาณยาเหลือใช้ใน
ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ตำบลเขา
แหลม อำเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี  

กรกนก ศรีสภะ,  
นาฏอนงค์ ธิมาศ, 
อมิตา ใสกระจ่าง,  
รัฐพล ศิลปรัศมี,  
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1.  
นคราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-
14 
กันยายน 
2562, 

17 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

แรงสนับสนุนทาง
สังคมกับพฤติกรรม
ส่งเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  

ธธิธาเวียงปฏิ, 
ทัศพร ชูศักดิ์,  
ดวงจันทร์ ถาวรกุล,  
วิสิตา ต้นมาลี, 
สิริรัตน ์จุ้ยเจริญ, 
รุ่งธิวา ไชยพลฤทธิ์.  

ระดับชาต ิ ในการประชุมระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1.  
นคราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.  

วันท่ี 13-
14 
กันยายน 
2562, 
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ลำดับ
ที่ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 

เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/

ระดับชาติ/
นานาชาติและ
หน่วยงานผูจ้ัด 

สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
วัน/

เดือน/ป ี

18 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

พฤติกรรมป้องกันการ
ตั้งครรภ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ของสตรี
วัยรุ่นอายุ 13-18 ปี 
อำเภอบางปะอิน 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา.  

อภิชัย คุณีพงษ์,  
ศศิธร ตันติเอกรัตน์, 
จักรกฤษณ์ พ่ึงเครือ, 
วรนิษฐา เกษกันทา, 
นฤมล สุ่นสนธ์. 

ระดับชาต ิ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 7 ฉบับ
ท่ี 2  

เมษายน-
มิถุนายน 
2562. 

19 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความสัมพันธ์
ระหว่างการับรู้
ความเชื่อด้าน
สุขภาพกับ
พฤติกรรมการ
ป้องกันโรคหลอด
เลือดสมองในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิต
สูง ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก. 

อภิชัย คุณีพงษ์ , 
พัชรีวรรณ ภารา , 
คงษร เจริญภูวดล, 
รักษ์สุดา โสภารัก 

ระดับชาต ิ วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 7  

ฉบับท่ี 3 
เมษายน-
มิถุนายน 
2562.  

20 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ความชุกและปัจจัยท่ี
มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะการรู้คิด
บกพร่องของผู้สูงอายุ
ในอำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น  

ปัณณทัต ตันธนปัญญากร,  
เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล, 
นิโรบล มาอุ่น,  
กุสุมา จ้อยจันทร์ม,  
ชุติมา มลัยหมื่น. 

ระดับชาต ิ วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2  

เดือน
กรกฎาคม 
–ธันวาคม 
2562. 

21 ส.บ.
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

ผลกระทบของ
โรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมีต่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขต
นิคมอุตสาหกรรมน
วนครจังหวัด
ปทุมธานี  
 
 

จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย,  
รัตนาภรณ์ อาษา, 
นิชากานต ์ดอกกุหลาบ  

ระดับชาต ิ วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี
ท่ี 14 ฉบับท่ี 13.  

เดือน
กันยายน 
– ธันวาคม 
2562 

 
ตัวชี้วัด 3.9 จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีจำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่อง 4 คน โดยได้รับการยกย่อง
ในระดับชาติ 4 คน และได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ 0  คน เท่ากับค่าคะแนน 5 (เป้าหมายตัวชี้วัดตาม
แผน 1 คน) 
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ตารางท่ี 2.20 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ  
ลำดับ 

ที ่
ชื่อรางวัล ชื่อเจ้าของรางวัล 

ประเภท 
รางวัลที่ได้ 

วัน/เดือน/
ปี 

สถานที ่

1 การประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้ง
ที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชา
กุมาร ี

1.นายชัยวัช  มะลิไทย 
2.นายวีรภัทร ศักดิ์ไทยเจรญิชัย 
3.น.ส.ศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา 
4.น.ส.วิภาดา สร้างการนอก 

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

31 ม.ค.
63 

คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูม ิ

 

ตารางท่ี 2.21 นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ  
ลำดับ 

ที ่
ชื่อรางวัล ชื่อเจ้าของรางวัล ประเทภรางวัลที่

ได้ 
วัน/เดือน/ป ี

 
สถานที ่

- - - - - - 
 
ตัวชี้วัด 3.10 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ   

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  2  แนวปฏิบัติ เท่ากับค่า
คะแนน 4 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 1 เรื่อง) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชื่อ “แนวปฏิบัติการสัมมนาการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา” โดย อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
อาจารย์ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

2) ชื่อ “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้เรื ่องการป้องกันการจมน้ำและการช่วยเหลือผู้จมน้ำ
เบื้องต้นในนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี” โดย อาจารย์นัชชา  ยันติ  ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ 
 

ตัวชี้วัด 3.11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2562  
ปีการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี           

ด้วยคะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ  4.30 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน มากกว่า 3.51) และมีรายละเอียดผลการ
ประเมินดังนี้ 

ตารางที่ 2.22 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 
4.51 

4.94 = 4.94 คะแนน บรรลุ 4.94 คะแนน 
1 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
35 

8 X100 = ร้อยละ 32 ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 
25 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะท่ี
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
 
 

ร้อยละ 
60 

7 X100 = ร้อยละ28 ไมบ่รรลุ 2.33 คะแนน 
25 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 (ปริญญาตรี) ผลงาน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 9.40 X100 = ร้อยละ
2.01 

ไม่บรรลุ 0.25 คะแนน 
467 

ตัวบ่งชี ้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้ท ี ่  1.6 ก ิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

3.59 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัยแลนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้ท ี ่  2.2 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

ร้อยละ 20 18 X 100 = ร้อยละ 
72 

บรรลุ 5 คะแนน 
25 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร ้างสรรค ์ของอาจารย ์ท ี ่สร ้าง
นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
ท ้องถ ิ ่ น  และโจทย ์การพ ัฒนา
ประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ ่น/
ปัญหาระดับประเทศ 

ร้อยละ 20 9 X 100 = ร้อยละ 
36 

บรรลุ 5 คะแนน 
25 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการ
ต่อสังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี ้ที ่ 3.2 ระดับความ สำเร็จ
ของการบริการวิชาการ 

5 ข้อ 4 ข้อ (1,2,3และ5) ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งช ี ้ท ี ่  4.1  ระบบและกลไก
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

5 ข้อ 4 ข้อ (1-4) ไม่บรรลุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เฉลี่ยรวม 

4.00 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 บริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

6 ข้อ 6 ข้อ (1-6) บรรลุ 5.00 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ผลการดำเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
ต ัวบ ่งช ี ้ที่  5.3  ระบบกำก ับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

5 ข้อ 5 ข้อ (1-5) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 บริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
 
 

ตารางท่ี 2.23 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมนิเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 6 3.17 5.00 2.59 3.59 ด ี
องค์ประกอบท่ี 2 วิจัยและนวัตกรรม 3 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 2 - 5.00 4.00 4.50 ด ี
องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1 - 4.00 - 4.00 ด ี
องค์ประกอบท่ี 5 บริหารจัดการ 3 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 15 3.17 4.88 3.84 4.30 ดี 
ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ดี   

 

 

ตัวชี้วัด 3.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป 

จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายจำนวน 100 คน (รหัส 59) เข้ารับการทดสอบ จำนวน 
100 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ระดับ
ปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 เท่ากับค่าคะแนน 0 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน 
ร้อยละ 85) 

 
ตัวชี้วัด 3.13 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายท่ีมีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ข้ึนไป (เฉพาะหน่วยงานที่มีนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา) 
 จำนวนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ชั้นปีสุดท้ายจำนวน 9 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 7 คน มี
จำนวนผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับบัณฑิตศึกษา 
ตั้งแต่ ระดับ B2 จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86.00 เท่ากับค่าคะแนน 1  
(เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ร้อยละ 85.00)  
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นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 
ตัวช้ีวัด 4.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  

การพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น  คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการ
ถึงระดับ 5 เท่ากับค่าคะแนน 5 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ระดับ 5) โดยมีผลการดำเนินการดังแสดงข้อมูลใน
ตารางที่ 2.24 

 
ตารางท่ี 2.24 วิเคราะห์คุณภาพระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระดับคณะ” 

 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการดำเนินการ 
ระดับ 1 มีการจัดทำแผนการ

จัดการความรู ้
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปี
การศึกษา 2562 โดยกำหนดแผนการจัดการความรู้ ตามภารกิจและประเด็น
ยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้  
1. ด้านการผลิตบัณฑิต : ยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู้

เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ 
จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจ
ศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ เรื่อง การจัดทำ TQF สำหรับอาจารย์ 

2. ด้านการวิจัย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการ
แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 2 องค์
ความรู ้ ค ือ เร ื ่อง การเร ียนการสอนแบบบูรณาการในรายวิชาวิจ ัยทาง
สาธารณสุขชุมชน และเรื่อง จัดทำกระบวนการขอทุนวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ 
โดยอาจารย์พี่เลี้ยงวิจัย 

3. ด้านพันธกิจสัมพันธ์ : ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และ
ถ่ายทอดเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กำหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ จำนวน 1 องค์ความรู้ คือ เรื่อง โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หมู่ 6 บ้าน
ใหม่ไทยพัฒนา 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม : ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  กำหนดประเด็นการ
จัดการความรู้ จำนวน 1 องค์ความรู้ คือ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง-ยกเลิก 

5. ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 2 องค์
ความรู ้ คือ เรื ่อง จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายใน
โครงการ และเรื่อง เรื่องเล่าเร้าพลัง “Green Office” 

ระดับ 2 มีระดบัความสำเร็จของ
การดำเนินการโครงการ
ตามแผนร้อยละ 50 

ดำเนินการโครงการตามแผนร้อยละ 50 

ระดับ 3 มีระดบัความสำเร็จของ
การดำเนินการโครงการ
ตามแผนร้อยละ 51-100 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการดำเนินการจัดการความรู ้ตามแผนที ่กำหนด 7 
โครงการ มีการดำเนินการสำเร็จตามกระบวนการการจัดการความรู้ 7 ขั ้นตอน 
จำนวน 7 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการดำเนินการ 
ระดับ 4 มีการประเมินผล

ความสำเร็จของ
แผนพัฒนาการจดัการ
ความรู ้

โครงการที่ประเมินความพึงพอใจในโครงการที่ดำเนินการในคณะฯ นำแบบประเมิน
ไปใช้ทุกโครงการ 

ระดับ 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้
สู่สาธารณะและการนำ
องค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์
ค ว า ม ร ู ้ ไ ป ใ ช ้ ป ร ะ โ ย ช น์  โ ด ย เ ผ ย แ พ ร ่ ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซ ต ์  KM Conner  
http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html และ 
องค์ความรู้ที่เผยแพร่และมีการนำไปใช้ประโยชน์ Outcome Based Education 
(OBE) กับการออกแบบหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
นวัตกรรมชีวผลติภณัฑ์นำไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 
ตัวช้ีวัด 4.2 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
 คณะสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี ่ยระดับ
ความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเท่ากับ 4.51  เท่ากับ 4 คะแนน เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  3.61 โดยคิดค่าเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1.94 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ค่าเฉลี่ย 4.51)  
 
 
 
 

http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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ตัวช้ีวัด 4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะในทุกมิติ 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานของ
คณะในด้านต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามของมหาวิทยาลัยฯ มาประยุกต์ใช้ในระดับคณะฯ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงการบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื ่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการจัดเก็บแบบสอบถามในกลุ่ม 
นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และประชาชนทั่วไปที ่คณะฯให้บริการวิชาการ มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 2.24 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อคณะ/วิทยาลัยในด้านต่าง ๆ 

ลำดับ
ที ่

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักศึกษา 
บุคลากร 

สายวิชาการ 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 
ประชาชน

ทั่วไป 
รวม 

1 การบริหารจัดการ 4.61 4.30 3.15 - 4.02 
2 การจัดการเรียนการสอน 3.86 - - - 3.86 
3 การวิจัย - 4.80 - - 4.80 
4 การบริการวิชาการ - - - 4.33 4.33 
5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - - - 4.34 4.34 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.27 
 
จากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย

จำนวน  200 คน แยกเป็นนักศึกษา จำนวน 125 คน บุคลาการสายวิชาการ 20 คน บุคลากรสายสนับสนุน  
5 คน และประชาชนทั่วไป 50 คน พบว่า 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารของคณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.27 เท่ากับค่าคะแนน 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านการ
วิจัย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.80  ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.86   

นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำมาปรับปรุงการบริการของคณะ ดังต่อไปนี้ 
1. การให้บริการระบบ Internet 
2. การบริการของศูนย์อาหาร 
3. การให้บริการด้านระบบงานทะเบียน 

 
ตัวชี้วัด 4.4 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
คณะ 

การพัฒนาคณะสาธารณสุขาสตร์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ 
โดยมีผลการดำเนินงานถึงระดับที่ 3  เท่ากับค่าคะแนน 3 (เป้าหมายตัวชี้วัดตามแผน ระดับ 5) รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 2.26 
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ตารางท่ี 2.26 วิเคราะห์คุณภาพระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการดำเนินการ 
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนหนว่ยงาน 
คณะฯ โดยคณบดี มอบนโยบายการนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในคณะ มีมอบหมายผู้รบัผิดชอบ
ในการกำหนดรองฝา่ยพันธกิจสมัพันธ์ และรองบริหารฯ
ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงาน จนเกิดกระบวนการ
วางแผนหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ในบริหาร
ทรัพยากร และปฏิบตัิครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของ
คณะ  

ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
คุณภาพสูงขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดในการ
บริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความ
รวดเร็วข้ึน 

คณะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลด
ข้อผิดพลาดในการบรหิารงาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้มีความรวดเร็วขึ้น ด้วยการจัดทำขั้นตอนการการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน 

ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากร
อย่างถูกต้อง และมีการประเมินจดุคุ้มทุนจากการใช้
ทรัพยากร เพื่อการแกไ้ขปรบัปรุงพัฒนาวิธีการ
จัดการทรัพยากร และเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

คณะดำเนินการด้วยการอบรมใหค้วามรู้อุปนิสยัในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้อง ด้วยการใช้แนวทางการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว และ
กำหนดวิธีการเบิกจ่ายการใช้กระดาษ และเวลาการเปดิ-
ปิด แอร์ ในห้องสำนักงานคณบดี รวมทั้งกำลังจะ
ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ภายในคณะเพื่อให้บรรยากาศ
การทำงานสุขภาวะที่ดีสำหรับบุคลากร 

ระดับ 4 มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็น
อาจารย์บุคลากรหรือนักศึกษาท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่อาจารย์บุคลากร
และนักศึกษาส่วนใหญ่เช่ือถือและปฏิบัติตาม 

ยังไม่มีการดำเนินการ 

ระดับ 5  หน่วยงานไดร้ับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและ
ได้รับประกาศเกียรติคณุเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยังไม่มีการดำเนินการ 
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ตอนที่ 2 สรุปคะแนนตามตัวชี้วัด 
จากผลการดำเนินงานของ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีคะแนนตัวชี้วัด

แสดงดังภาพที่ 2.1 และมีค่าคะแนนที่คำนวณค่าถ่วงน้ำหนักแสดงดังตารางที่ 2.27 
ดังนั้นกล่าวได้ว่าผลการดำเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มี

คะแนนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเฉลี่ย 3.80 
 

 
ภาพที่ 2.1  คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ตารางท่ี 2.27 คะแนนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(หน่วยงานกรอกข้อมูลตัวช้ีวัดตามตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวช้ีวัด แยกตามหน่วยงาน ดังแนบในภาคผนวก) ตัวอย่าง 

ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

ค่าคะแนน 
X ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์
ประเทศ (ร้อยละ 32) 
1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการ

เรียนรูจ้ากการปฏิบัตริ่วมกับชุมชนต่อจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.3.1)  

ร้อยละ 
64.00 

5 5 25 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้
จากการปฏิบตัิร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 

(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.3.2) 

ร้อยละ 
19.23 

1 5 5 

1.3 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับ
การตีพิมพ์เผยแพรห่รือก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีตอบ
โจทย์การพัฒนาท้องถิ่น  
(แผนปฏิบัติการหน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.4) 

ร้อยละ 
47.00 

5 5 25 

1.4 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะ
ของมหาวิทยาลัย (แผนปฏิบัติการหน้า 79 ตัวช้ีวัด 1.8) 

ร้อยละ 
100.00 

5 6 30 

1.5 จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ทีม่ี
ฐานข้อมูลตำบลในการคดัเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น - 4 หมู่บ้าน  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 87  ตัวช้ีวัด 3.1.1.1) 

ร้อยละ 
100.00 

5 5 25 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.103.113.123.13 4.2 4.6 4.7 4.8 เฉล่ีย

คะแนน 5 1 5 5 5 0 5 5 5 5 4 3 0 4 5 5 0 4 5 4 4.3 0 1 5 4 5 3 3.8

0

1

2

3

4

5

คา่
คะ
แน
น

คะแนนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

ค่าคะแนน 
X ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

1.6 จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.1) 

0 ผลงาน 0 6 0 

1.7 จำนวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่า
แก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถนำผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการศึกษา – 3 ผลงาน  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 82 ตัวช้ีวัด 2.5.2) 

ร้อยละ 
100.00 

5 6 30 

1.8 จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง - 4 ชุมชน 
 (แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวช้ีวัด 3.2) 

ร้อยละ 
100.00 

5 4 20 

นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครู
มืออาชีพ (ร้อยละ 28) 
2.1 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบปีแรกที่จบ

การศึกษา  
    

2.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สำเร็จการศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการบรรจุ
เข้าทำงานในท้องถิ่น 

    

2.3 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพ
ครู 

    

2.4 จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  - 5 เครือข่าย 
 (แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.4.1) 

ร้อยละ 
100.00 

5 6 30 

2.5  จำนวนครู หรือประชาชน ที่ได้รับการพัฒนา 2-  
 - 138 คน (แผนปฏิบัติการ หน้า 17 ตัวชี้วัด 3.4.2) 

ร้อยละ 
100.00 

5 6 30 

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้ง
ในและนอกประเทศ (ร้อยละ 26) 
3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
 (แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)  

ร้อยละ 
25.00 

4 2 8 

3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.3)  

ร้อยละ 
21.43 

3 2 6 

3.3 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอาจารยม์ืออาชีพ
จาก สกอ. หรือสถาบันรับรองมาตรฐานมืออาชีพ 

 (แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.4) 
0 คน 0 2 0 

3.4 จำนวนหลักสูตร (ระยะสั้น) แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของท้องถิ่น  - 3 
หลักสตูร (แผนปฏิบัติการ หน้า 11 ตัวชี้วัด 1.1.1)   

ร้อยละ 
60.00 

4 4 16 

3.5 จำนวนหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษาแบบสห
วิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพือ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของท้องถิ่น (แผนปฏิบัติการ หน้า 11 ตัวชี้วัด 1.1.2)   

ร้อยละ 
100.00 

5 2 10 

3.6 จำนวนผลงานท่ีไดร้ับรางวลั หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ - รางวัล 21 ผลงาน 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 11ตัวชี้วัด 1.2.1) 

ร้อยละ 
100.00 

5 3 15 
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ตัวชี้วัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ค่า

คะแนน 
ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

ค่าคะแนน 
X ค่าถ่วง
น้ำหนัก 

3.7 ผลงานนักศึกษาระดับปรญิญาตรีที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (แผนปฏิบัติการ หน้า 11 ตัวชี้วัด 1.2.2) 

0 ผลงาน 0 3 0 

3.8 ผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ ตาม
เกณฑ์ กพอ. กำหนด - 21 ผลงาน 

 (แผนปฏิบัติการ หน้า 11 ตัวชี้วัด 1.2.3) 

ร้อยละ 
70.00 

4 3 12 

3.9  จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ - 4 คน 
(แผนปฏิบัติการ หน้า 11 ตัวชี้วัด 1.2.4)  

4 คน 5 2 10 

3.10 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ  
 (แผนปฏิบัติการ หน้า 14 ตัวชี้วัด 1.6)  

2 ผลงาน 4 2 8 

3.11 ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ระดบัคณะ
ประจำปีการศึกษา 2562 

4.30 4.30 3 12.90 

3.12 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายที่มผีลการ
ทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเท่า ตั้งแตร่ะดับ B1 ขึ้นไป  

 (แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวชี้วัด 1.7.1) 

ร้อยละ 0.00 0 2 0 

3.13  ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสุดท้ายท่ีมผีล
การทดสอบตามเกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป  

 (แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวชี้วัด 1.7.2)  

ร้อยละ 
42.86 

1 2 2 

นโยบายข้อที่ 4  พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข  พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่มีพลวัตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx)  (ร้อยละ 14) 
4.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดย

สร้างชุมชนอุดมปญัญา  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 49 ตัวชี้วัด 5.2.3.1)  

ระดับ 5 5 4 20 

4.6 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
 (แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.14)  

4.51 4 4 16 

4.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพ36อใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อคณะ 
 ในทุกมิติ (แผนปฏิบัติการ หน้า 19 ตัวชี้วัด 5.15) 

4.27 5 3 15 

4.8 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนคณะ/วิทยาลัย   
(แผนปฏิบัติการ หน้า 16  ตัวชี้วัด 3.1)  

ระดับ 3 3 3 9 

ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้ำหนกั)      379.90 
ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก   100  

คะแนนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    3.80 
หมายเหตุ 

คะแนนเฉลี่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 = 
ผลรวม(คะแนน×ค่าถ่วงน้ำหนัก)  

ผลรวมค่าถ่วงน้ำหนัก
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บทที่ 3 
การปรับปรุงพัฒนางาน และข้อเสนอแนะของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ตอนที่ 1  

การปรับปรุงและพัฒนางานตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
2561 เนื่องจากคณะสาธารณสุข

ศาสตร์เป็นคณะที่เพิ่งเริ่มทำ
การเปิดสอน จึงควรพิจารณา
เร่งดำเนินการดังนี ้
1. ควรพัฒนาหลักสูตรและการ
ให้บริการวิชาการไปสู่การ
ดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเวลา
ราชการ เช่น การรักษาแผน
ไทย การนวดแผนไทย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 คณะฯ ปรับปรุงการให้บริการวิชาการไปสู่การดำเนินงาน
ในรูปแบบของธุรกิจด้วยการจัดตั้ง”วไลยอลงกรณ์คลีนิกเวชกรรม” 
จัดให้บริการดูแลสุขภาพและคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอกเวลาราชการ เช่น การรักษาแผนไทย การ
นวดแผนไทย มีการดำเนินการ 
 1.จ้างแพทย์แผนไทยประยุกต์ประจำคลินกิการแพทย์แผน
ไทยประยุกต์เพื่อเตรียมตรวจประเมินวไลยลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 
ซึ่งคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นหน่วยร่วมบริการปฐมภูมิ 
 2.การปรับปรุงและพัฒนางานคลินิกการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์จะเร่งดำเนินการสำรวจความต้องการของผู ้ใช้บริการ
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์นอกเวลาราชการต่อไป เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร วท.บ.สุขภาพและความงาม 

2. ควรมีการสื่อสารภายในคณะ
ให้ชัดเจน 

 คณะฯ กำหนดแนวทางบรหิารและการสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านระบบบริหารงานของกรรมการบริหารคณะ ประกอบ 
ด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ชว่ยคณบดี ประธานหลักสตูร และหัวหน้า
สำนักงานคณบดี การประชมุคณะกรรมการบริหารคณะต่อเนื่อง
เป็นประจำทุกเดือน รายงานการประชุมของ คกก.บริหารคณะฯ นำ
ขึ้น Website คณะฯ บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้  และคณะฯ 
จัดการประชุมร่วมกันของอาจารย์ทั้งคณะโดยเฉลี่ยเดือนละ 1 คร้ัง 
      สารสนเทศจากการประชุมนโยบายจากมหาวิทยาลัย และ
นโยบายการบริหารจากคณบด ี คณบดีสื่อสารผ่านรองคณบดแีต่ละ
ฝ่าย ประธานหลักสูตรทุกหลักสตูร และผู้ช่วยคณบดีทุกคน 
 รองคณบดีแต่ละฝา่ยและประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร 
สื่อสารไปยังแต่ละฝา่ย   และ แต่ละหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การปฏบิัต ิ
 สำหรับการประชาสัมพันธ์ขา่วสารและเอกสารคำสั่งต่างๆ
จากคณะฯ และมหาวิทยาลยัจะถูกสื่อสารไปยังผูท้ี่เก่ียวข้องผ่าน
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

ระบบ e-mail และระบบ social ของแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่ม Line 
ของคณะกรรมการต่างๆของคณะ เป็นตน้   

2562 1) ต้องเร่งสร้างหลักสูตรทั้ง
แบบ Degree และ Non-
Degree ให้สนองตอบความ
ต้องการชองสังคมและ
สนองตอบกลุ่มบุคคลทุกช่วงวัย 

1. คณะเร่งสร้างหลักสูตรปริญญาเอก-สาธารณสุขศาสตรดุษฎี
บัณฑิต อยู่ระหว่างการเขียน มคอ.2 

2. หลักสตูร Non-Degree คณะกำหนดหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ดูแลผู้สงูอายุ (หลักสูตรระยะสัน้) 

• สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบหลักสูตร โดยมี
ข้อเสนอแนะ ในวาระการประชมุคร้ังที่  5/2563 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม  2563   

• คณะฯ ดำเนนิการตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลยัแล้ว และนำเสนอ สภามหาวิทยาลัยอีก
คร้ัง ในวาระการประชุมคร้ังที่  8/2563 วันพฤหัสบดี
ที่ 6 สิงหาคม  2563   

2) คณะควรจัดกิจกรรมหรือ
โครงการที่สร้างเสริมสุขภาพ
ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบดา้น
สุขภาพและถอดบทเรียนพัฒนาชุมชน โดยใช้การเต้นบาสโล
ปแบบร่วมสมัย  
• คณะนำนักศึกษาและอาจารยล์งพื้นที่ไปสอนแกนนำ

ของชุมชนเต้นบาสโลปแบบร่วมสมัย เพื่อให้ชุมชน
สามารถสร้างแกนนำของตนเองได้ ทุกวันอังคารและ
วันพฤหัสบดี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 – 
มีนาคม 2563 เวลา 16.30-18.30 น.  

• ผลการดำเนนิงาน คือ  
1.1 ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันออกกำลังกายด้วยการเต้น

บาสโลป 
1.2 ผู้นำเตน้ในชุมชนเอง ซึ่งเกิดจากการเข้าร่วม

โครงการ สามารถเป็นผูน้ำในการออกกำลังกาย
ด้วยการเต้นบาสโลปได้ และยังเต้นทุกวันจนัทร์ พุธ 
ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ที่ลานหมูบ่้านดาวเรือง ตำบล
สวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

2. คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีการนำนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงเชิญชวนบุคลากรในมหาวิทยาลยั
มาร่วมออกกำลังกายโดยการเตน้บาสโลปในวนัจนัทร์ พุธ และ
ศุกร์ เวลา 17.00-18.00 น. บริเวณลานจอดรถข้างอาคารใหม ่
(ข้างอาคารสง่เสริมการเรียนรู้) 
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ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
ข้อเสนอแนะ การปรับปรุง และ พัฒนา 

 
3) คณะควรสร้างบรรยากาศ
ภายในอาคารที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
เช่น ติดปา้ยห้องเรียน แนะนำ
ทางเปน็ภาษาอังกฤษ 

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

   
   
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 
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ภาคผนวก 
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามตัวช้ีวัดและค่าถ่วงน้ำหนักการประเมินคณะ/วิทยาลัย/สระแก้ว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   

ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 
 นโยบายข้อที่ 1 เร่งสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในเชิงประจักษ์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นของยุทธศาสตร์ประเทศ  
1. ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจำนวนอาจารย์ท้ังหมด  
*(แผนปฏิบัติการหน้า 11 ตัวชี้วัด 1.3.1) 

ร้อยละ  
0.01-8.99 

ร้อยละ 
9.00-19.99 

ร้อยละ 
20.00-29.99 

ร้อยละ30.00-
39.99 

 
ร้อยละ 40 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ

2. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
*(แผนปฏิบัติการหน้า 11 ตัวชี้วัด 1.3.2) 

ร้อยละ 0.01-
29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

ร้อยละ70.00-
79.99 

 
ร้อยละ 80 

อาจารย์ศริิพร  จิระชัยประสิทธิ 

3. ร้อยละของผูส้ำเรจ็การศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ หรือ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น *(แผนปฏิบัติการหน้า 12 
ตัวชี้วัด 1.4) 

ร้อยละ 
0.01- 5.00 

ร้อยละ 
5.01-9.99 

ร้อยละ 
10.00-19.99 

ร้อยละ20.00-
29.99 

 
ร้อยละ 30 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

4. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกดิจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย *
(แผนปฏิบัติการหน้า 63 ตัวชี้วัด 1.8) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.มนัญญา  คำวชิระพิทักษ์ 

5. จำนวนหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มีฐานข้อมูลตำบลในการ
คัดเลือกชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
*(แผนปฏิบัติการหน้า 89 ตัวชี้วัด 3.1.1.1) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ
 

6. จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต ์ท่ีมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร เป็นต้น 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 70 ตัวชี้วัด 2.5.1) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.มนัญญา  คำวชิระพิทักษ์ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วงน้ำหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 

7. จำนวนนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคณุค่าแกผู่้รับบริการชุมชน
และสังคมได้ โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 70 ตัวชี้วัด 2.5.2) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ
 

8. จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
0- 19.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99.99 
ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิร ิ
 

 นโยบายข้อที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพ ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาผ่านการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาครูมืออาชีพ  

1. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบบรรจุครไูด้ ในการสอบในปีแรกที่จบการศึกษา *
(แผนปฏิบัติการ หน้า 13  ตัวช้ีวัด 1.11) 

ร้อยละ 
0.01-44.99 

ร้อยละ 
45.00-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ75.00-
84.99 

 
ร้อยละ 85 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

2. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่ำเร็จการศึกษานั้น ๆ ที่ไดร้ับการบรรจุเขา้ทำงานในท้องถิ่น  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.12) 

ร้อยละ 0.01-
19.99 

ร้อยละ 
20.00-39.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ50.00-
59.99 

 
ร้อยละ 60 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

3. ร้อยละบณัฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 13 ตัวช้ีวัด 1.13) 

ร้อยละ 0.01-
29.99 

ร้อยละ 
30.00-49.99 

ร้อยละ 
50.00-69.99 

ร้อยละ70.00-
79.99 

 
ร้อยละ 80 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

4. จำนวนโรงเรียนเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ   
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

5. จำนวนครูที่ไดร้ับการพัฒนา  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ ์

นโยบายข้อที่ 3 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในและนอกประเทศ  

1. ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.1)  

ร้อยละ 0.01-
10.00 

ร้อยละ 
10.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-24.99 

ร้อยละ25.00-
29.99 

 
ร้อยละ 30 

ดร.ฉวีวรรณ  ศลิะวรรณโณ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วงน้ำหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.3)  

ร้อยละ 0.01-
10.00 

ร้อยละ 
10.01-19.99 

ร้อยละ 
20.00-29.99 

ร้อยละ30.00-
49.99 

 
ร้อยละ 50 

ดร.ฉวีวรรณ  ศลิะวรรณโณ 

3. จำนวนอาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบัน
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 18 ตัวชี้วัด 5.4) 

1คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน ดร.ฉวีวรรณ  ศลิะวรรณโณ 

4. จำนวนหลักสูตร(ระยะสั้น)แบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของท้องถิ่น  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

5. หลักสูตรระดับปรญิญาตรี และบัณฑิตศึกษาแบบสหวิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของท้องถิน่ 
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

6. จำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  *
(แผนปฏิบัติการ หน้า 57-58 ตัวช้ีวัด 1.2.1) 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

7. ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 58 ตัวช้ีวัด 1.2.2)  
 

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

8. ผลงาน นศ. ป.ตรี ด้านงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการที ่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ กพอ. กำหนด  
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 58-59 ตัวช้ีวัด 1.2.3)  

ร้อยละ 
1- 19 

ตามแผน 

ร้อยละ 
20-29 

ตามแผน 

ร้อยละ 
30-49 

ตามแผน 

ร้อยละ 
50-99 

ตามแผน 

ร้อยละ 
100 

ตามแผน 

อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 

9. จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ หรือนานาชาติ  **
(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

- - 1 คน 2 คน  3 คน อ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 
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ตัวชี้วัด 
ค่าถ่วงน้ำหนัก 

ค่าคะแนน อนุกรรมการฯ   
ผู้รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด 1 2 3 4 5 

10. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  
**(แผนปฏิบัติการ หน่วยงาน) 

- - 1 เรื่อง 2 เรื่อง  3 เรื่อง ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
 

11. ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดับคณะประจำปีการศึกษา 2561  ตามค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมิน นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว 

12. ร้อยละของนักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่า ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป *
(แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวช้ีวัด 1.7.1) 

ร้อยละ 0.01-
55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ75.00-
84.99 

 รอ้ยละ 
85 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

13. ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ช้ันปีสดุท้ายที่มผีลการทดสอบตามเกณฑ์
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป *
(แผนปฏิบัติการ หน้า 12 ตัวชี้วัด 1.7.2) 

ร้อยละ 0.01-
55.00 

ร้อยละ 
55.01-64.99 

ร้อยละ 
65.00-74.99 

ร้อยละ75.00-
84.99 

 รอ้ยละ 
85 

ผศ.ดร.ศศิธร  จันทมฤก 

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

1.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา *
(แผนปฏิบัติการ หน้า 95 ตัวชี้วัด 5.2.3.1)  

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 อาจารย์ศริิพร  จิระชัยประสิทธิ 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.15)  

0.01-2.00 2.01-3.00 3.01-4.00 4.01-4.51 4.52-5.00 ดร.ฉวีวรรณ  ศลิะวรรณโณ 

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทีม่ีต่อคณะในทุกมิต ิ 
*(แผนปฏิบัติการ หน้า 20 ตัวช้ีวัด 5.15) 

0.01-2.50 2.51-2.99 3.00-3.49 3.50-4.00 4.01-5.00 นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 

4. ระดับความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย   *(แผนปฏิบัติการ หน้า 73-74  ตัวช้ีวัด 3.1)  

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

หมายเหตุ *(ในวงเล็บสีแดง)  แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
       **(ในวงเล็บสีเขียว) แผนปฏิบัติของหน่วยงาน 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัย คณะ 

ครุศาสตร ์
คณะ 

มนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะ 

วิทยาการจดัการ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ ฯ 
คณะ  

เทคโน ฯ อุต ฯ 
คณะ 

เทคโน ฯ เกษตร ฯ 
คณะ

สาธารณสุข ฯ 
วิทยาลยั 

นวัตกรรม ฯ 
มรภ. 

วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว 

1.1 ร้อยละของอาจารย์นักพัฒนา 
ที่เข้าร่วมโครงการต่อจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 

4 6 6 6 5 5 5 5 6 5 

1.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการต่อจำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

4 6 6 6 5 5 5 5 6 5 

1.3. ร้อยละของผู้สำเรจ็การศึกษา
ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือก่อให้เกิดการ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ท่ีตอบโจทย์การ
พัฒนาท้องถิ่น 

4 5 6 6 5 5 5 5 6 5 

1.4. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ 
(Startup) ที่เกิดจากการบม่เพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

4  7 7 6 6 6 6 7 6 

1.5. จำนวนหมู่บ้านในจังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสระแก้ว ที่มี
ฐานข้อมูลตำบลในการคดัเลือก
ชุมชนสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

4 5 6 6 5 5 5 5 6 5 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัย คณะ 

ครุศาสตร ์
คณะ 

มนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะ 

วิทยาการจดัการ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ ฯ 
คณะ  

เทคโน ฯ อุต ฯ 
คณะ 

เทคโน ฯ เกษตร ฯ 
คณะ

สาธารณสุข ฯ 
วิทยาลยั 

นวัตกรรม ฯ 
มรภ. 

วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว 

1.6 จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์ ที่มีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจด
สิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร เป็นต้น 

4    6 6 6 6  6 

1.7 จำนวนนวัตกรรม/ผลงาน
บริการวิชาการทีส่ามารถสร้าง
คุณค่าแกผู่้รับบริการชุมชนและ
สังคมได ้โดยสามารถนำผลงาน
บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการศึกษา 

4 5 7 7 6 6 6 6 7 6 

1.8. จำนวนชุมชนที่มีศักยภาพใน
การจัดการตนเอง 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

2.1. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่อบ
บรรจุครูได้ ในการสอบในปีแรกที่
จบการศึกษา 

4 5 
                

2.2. ร้อยละของบัณฑติครูทีส่ำเร็จ
การศึกษานั้น ๆ ที่ไดร้ับการบรรจุ
เข้าทำงานในท้องถิ่น 

4 5 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัย คณะ 

ครุศาสตร ์
คณะ 

มนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะ 

วิทยาการจดัการ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ ฯ 
คณะ  

เทคโน ฯ อุต ฯ 
คณะ 

เทคโน ฯ เกษตร ฯ 
คณะ

สาธารณสุข ฯ 
วิทยาลยั 

นวัตกรรม ฯ 
มรภ. 

วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว 

2.3. ร้อยละบณัฑิตครูที่สอบผ่าน
มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพคร ู 5 6 

                
2.4 จำนวนโรงเรียนเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัต ิ

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

2.5 จำนวนครูที่ได้รับการพัฒนา 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
2.6 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาโรงเรียนสาธิตใหเ้ป็นศูนย์
ปฏิบัติการและการวิจัย เพื่อเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น 

5   

                
3.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
สถาบันที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 

3.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 

3.3 จำนวนอาจารย์ที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัย คณะ 

ครุศาสตร ์
คณะ 

มนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะ 

วิทยาการจดัการ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ ฯ 
คณะ  

เทคโน ฯ อุต ฯ 
คณะ 

เทคโน ฯ เกษตร ฯ 
คณะ

สาธารณสุข ฯ 
วิทยาลยั 

นวัตกรรม ฯ 
มรภ. 

วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว 

จาก สกอ.หรือสถาบันรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ 

3.4 หลักสูตรระยะสั้น 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

3.5 หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 
และบณัฑิตศึกษา 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.6 ผลงานท่ีไดร้ับรางวัล หรือการ
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3.7 ผลงานท่ีไดร้ับการอ้างอิง หรือ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์ 2 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3.8 ผลงานวิจัย หรือผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ตาม
เกณฑ์ กพอ. กำหนด 

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3.9 จำนวนนักศึกษา หรือศิษย์เก่า 
ที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัย คณะ 

ครุศาสตร ์
คณะ 

มนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะ 

วิทยาการจดัการ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ ฯ 
คณะ  

เทคโน ฯ อุต ฯ 
คณะ 

เทคโน ฯ เกษตร ฯ 
คณะ

สาธารณสุข ฯ 
วิทยาลยั 

นวัตกรรม ฯ 
มรภ. 

วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว 

3.10 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.11 ผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลยัประจำปีการศึกษา 
2562  

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

3.12 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายที่มผีลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่าระดับปรญิญาตรี ตั้งแต่
ระดับ B1 ขึ้นไป  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3.13 ร้อยละของนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายที่มผีลการทดสอบตาม
เกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือ
เทียบเท่าระดับบณัฑิต ศึกษา
ตั้งแต่ระดับB2ขึ้นไป 

2 2   2 2 2 2 2 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัย คณะ 

ครุศาสตร ์
คณะ 

มนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะ 

วิทยาการจดัการ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ ฯ 
คณะ  

เทคโน ฯ อุต ฯ 
คณะ 

เทคโน ฯ เกษตร ฯ 
คณะ

สาธารณสุข ฯ 
วิทยาลยั 

นวัตกรรม ฯ 
มรภ. 

วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว 

4.1 ค่าคะแนนการประเมินผลตาม
เกณฑ์คณุภาพการศึกาเพื่อการ
ดำเนินการที่เป็นเลศิ (EdPEx) 

2   
                

4.2 ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปญัญา 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

2   

                
4.4 ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัย
ด้วย Webometrics Ranking 1   

                
4.5 ผลการจดัอันดับมหาวิทยาลัย
สีเขียว (ระดับเอเชีย) 

1   
                

4.6 ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลยั
ในทุกมิติ 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และคณบดี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

ตารางค่าถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัด แยกตามหน่วยงาน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

ค่าถ่วงน้ำหนัก 
มหาวิทยาลัย คณะ 

ครุศาสตร ์
คณะ 

มนุษยศาสตร์ ฯ 
คณะ 

วิทยาการจดัการ 
คณะ 

วิทยาศาสตร์ ฯ 
คณะ  

เทคโน ฯ อุต ฯ 
คณะ 

เทคโน ฯ เกษตร ฯ 
คณะ

สาธารณสุข ฯ 
วิทยาลยั 

นวัตกรรม ฯ 
มรภ. 

วไลยอลงกรณ์
สระแก้ว 

4.8 ระดับความสำเร็จของการ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลยั 

2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 

 


