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รายงานประจำ พ.ศ.2564 ฉบับนี้  ได้สรุปผลการ

ดำเนิ น งาน ในรอบปี งบประมาณ  พ .ศ .2564 ท่ี ผ่ านมา       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์     
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นผลการดำเนินงานและผลลัพธ์สำคัญของ
คณะฯ ท่ีประกอบไปด้วยด้านการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัยและการ
บริการวิชาการแก่สังคม และด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 
ผลงานของนักศึกษา ผลงานของอาจารย์ การบริการวิชาการ   
สู่สังคม การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น วไลยอลงกรณ์คลินิก  
เวชกรรม คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ และหน่วยบริการ
ท่ีสำคัญอื่นๆท่ีคณะฯ ได้ดำเนินการในรอบปีพ.ศ.2564 ท่ีผ่านมา  

 ในนามของคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณทุกส่วนงาน ผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท่ีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ 
ดำเนินการลุล่วงเป็นผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา  
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ 
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

สารจากคณบดี  
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บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 
 

พ.ศ.2554  
 ด้วยดำริของอธิการบดี คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ด้านสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนจึงมอบหมายให้ ดร .พิทยา ถกลภักดี ดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 
พ.ศ.2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เป็นประธานหลักสูตร ต่อมาในเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร .สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ อดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  และมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และในปี พ.ศ.2557 เปิดรับนักศึกษาอีก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 

 พ.ศ.2559  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ เสนอสภามหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2559 วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2559 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ดำเนินการ
เป็นโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์  
     คณะกรรมการดังกล่าวฯ เสนอผลการดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นระยะทุกเดือน
ของการประชุม การดำเนินงานได้ร ับการสนับสนุนจาก ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ร ้อยโทหญิงวิภาวี  

เก ียรติศ ิร ิ รองอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร .อิสระ สุวรรณบล กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิของ 

สภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เป็นอย่างดียิ่ง  
    โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการเสมือนคณะในทุกด้าน และนำเสนอความพร้อม
เป ็นคณะฯ ต่อสภามหาว ิทยาล ัย ในการประช ุมคร ั ้งท ี ่  4 /2560 ว ันท ี ่  7 เมษายน พ.ศ.2560  
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และมหาวิทยาลัยแต่งตั ้งศาสตราจารย์ ดร.สมจิตต์       
สุพรรณทัสน์ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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พ.ศ.2560  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      

ระบบสุขภาพ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั ้งที ่ 11/2560          

วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 

 พ.ศ.2561  
 สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ ดำรงตำแหน่งคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันท่ี 5 เมษายน 2561  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ ่งแวดล้อม        
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม โดยได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรจาก    
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 11/2561 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 

 พ.ศ.2563  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย จัดตั ้งวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม          
เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้มาตรฐานในมหาวิทยาลัย และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา      

ในกลุ ่มวิทยาศาสตร์ส ุขภาพให้มีความสามารถในการจัดบริการด้านสุขภาพได้ อย่างเป็นรูปธรรม             
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการจัดตั้งวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม โดยผ่านการตรวจประเมินคลินิก   

ตามเกณฑ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และผ่านการลงนามความร่วมมือกับ สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพโดยมีกลุ่ม
บริการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจำนวน 25,000 คน โดยเปิดดำเนินการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 
ณ ชั้น 1 อาคารพยาบาล เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  

 จัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา หรือบรรเทาอาการต่างๆที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มี
คุณภาพ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัย สำหรับ
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งการให้ข้อมูลงานบริการวิชาการและงานบริการสุขภาพให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย 

 จัดตั้งหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานโดยการรับรองจาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 3 หลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับบริหาร  
เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรม หรือเพื่อจัดฝึกอบรม ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ  
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พ.ศ.2564 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  อนุมัติให้         
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบ ัณฑิต (ส.ด.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564          
ในการประชุม ครั ้งที ่ 4/2564 เมื ่อวันท่ี 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (หลักสูตรผ่านสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย ในการประชุมสภาวิชาการ คร้ังที่ 2/2563 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563) 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 4/2564 มีมติพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์ จ ังหวัดปทุมธานี (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2564 ให้แบ ่งส่วนราชการ            
คณะสาธารณสุขศาสตร์เพิ ่มข้อ 4 งานเวชคลินิกและผลิตภัณฑ์เพื ่อสุขภาพ โดยมีหน่วยงานย่อย คือ       
วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์        
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  

 ได้ร ับการรับรองหลักสูตรระยะสั ้น 2 หลักสูตร จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)          
คือ หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิง 130 ชั่วโมง และหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
420 ชั่วโมง  
 
 



รายงานประจำปี 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  

 
4 

 
 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  สมรรถนะหลัก และวัฒนธรรมองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
 1.คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั ้นนำ 1 ใน 3 ด้านบริการวิชาการเพื ่อพัฒนาสุขภาพชุมชนในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 2567 

2.คณะสาธารณสุขศาสตร์ชั ้นนำอันดับที่ 1 ด้านบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชนในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในปี 2569 

พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตและผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ด้านสุขภาพ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะ

การเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 2. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทางสังคมท้ังภาครัฐ เอกชนและชุมชนท้องถิ่น 
 3. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นองค์กร
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม     
ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 4. พัฒนาระบบนิเวศ (Ecological) ของคณะเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการ
ทำงาน มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนภายในคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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 กรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

❖ คณบดี รองคณบดี 

   

 ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ 
คณบดี 

 

   

รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกจิ 

รองคณบดีฝ่ายบรหิารและ 

การวางแผน 

 

อ.ธธิธา  เวียงปฏ ิ

รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศกึษา

และพันธกจิสัมพันธ ์

 

อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกลุ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

และวิจัย 
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กรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์  

❖ ผู้ช่วยคณบดี 

 

   
อ.ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทกัษ ์

ผู้ช่วยคณบดี 
อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
อ.สทุธิดา แก้วมงุคุณ 

ผู้ช่วยคณบดี 

   
อ.นิโรบล  มาอุ่น 

ผู้ช่วยคณบดี 
อ.นลพรรณ  ขันติกลุานนท์ 

ผู้ช่วยคณบดี 
อ.นาตยา ดวงประทมุ 

ผู้ช่วยคณบดี 

   
อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์

ผู้ช่วยคณบดี 
อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว 

ผู้ช่วยคณบดี 
 

อ.ดร.ทิวากร  พระไชยบุญ 

ผู้ช่วยคณบดี 
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กรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์  

❖ ประธานหลักสูตร และหัวหน้าสำนักงานคณบดี 

 

   
อ.ดร.รัฐพล ศลิปรัศม ี

ประธานหลักสูตร ส.ม.การจัดการ
ระบบสุขภาพ 

อ.จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 

ประธานหลักสูตรวท.บ.สุขภาพและ
ความงาม 

อ.ปัณณทตั ตันธนปัญญากร 

ประธานหลักสูตรส.บ.ธารณสขุ
ศาสตร์ 

  

 

อ.เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์

ประธานหลักสูตรวท.บ.อนามยั
สิ่งแวดล้อม 

 

นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร 

หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

 

❖ รายนามอาจารย์และบุคลากร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

    
อ.ดร.รฐัพล ศลิปรัศมี รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รศ.ดร.ภษูิตา อนิทรประสงค์ อ.ทิวากร  พระไชยบญุ 
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❖ รายนามอาจารย์และบุคลากร (ต่อ) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 

    
รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รศ.ดร.ภษูิตา อนิทรประสงค์ อ.ดร.รฐัพล ศลิปรัศมี อ.ทิวากร  พระไชยบญุ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

    
อ.ดร.กลา้ณรงค์ วงศ์พิทักษ ์ ผศ.อารีย์  สงวนชื่อ อ.ปัณณทัต ตันธนปญัญากร อ.นิโรบล มาอุ่น 

    
อ.อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข อ.พิชสุดา เดชบุญ อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแกว้ อ.รัตนาภรณ์ อาษา 

  

  

อ.สุทธิดา แกว้มุงคุณ อ.สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด   
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❖ รายนามอาจารย์และบุคลากร (ต่อ) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

   
อ.ธธธิา เวียงปฏ ิ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์ ผศ.นัชชา ยนัติ 

  

 

ผศ.กริช  เรืองไชย อ.ว่าที่ร้อยตรีศริัย จันพุ่ม  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

   
อ.เฟื่องฟา รัตนาคณหุตานนท ์ อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อ.ศศิวิมล จันทร์มาล ี

  

 

อ.นลพรรณ ขันติกุลานนท ์ อ.อภิญญา อุตระชัย  
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❖ รายนามอาจารย์และบุคลากร (ต่อ) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

   
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลัย อ.นาตยา ดวงปทุม อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรอืงฤทธิ ์

 

  

อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน ์   

บุคลากรสายสนับสนุน 

   
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร น.ส.พัชรพร  เรียงวงษ ์ นายกิตติวุฒิ ไชยการ 

   
น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง น.ส.ปิยะเนตร แต่งงาม น.ส.ชลทิชา พงษ์ทว ี

  

 

น.ส.มณทิชา ลี่ผาสุข นายณฐัวุฒิ วนัเชียง  
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❖ งบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินภารกิจ

จำนวน 11,835,130 บาท โดยจำแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน 6,702,930 บาท และงบประมาณที่เป็น
เงินรายได้จำนวน 5,132,200 บาท โดยมีการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลุ่มผลผลิต และประเภท
งบประมาณ รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 และตารางที่ 1.3 

    ตารางที่ 1.1 งบประมาณที่จัดสรรจำแนกตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งบประมาณ 
จำแนกตามประเภทงบประมาณ 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

จำนวน จำนวน เพิ่ม/ลดร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดนิ 1,980,251.80 6,702,930.00 +238.49 
งบประมาณรายได ้ 4,303,020.00 5,132,200.00 +19.27 

รวมทั้งสิ้น 6,283,271.80 11,835,130 +88.36 

        ตารางที่ 1.2 งบประมาณที่จัดสรรจำแนกตามผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งบประมาณจำแนกตามผลผลติ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน เพิ่ม/ลดลงร้อยละ 
- ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  6,054,471.80 11,346,000 +95.48 
- ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์  - - - 
- ผู้สำเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ - - - 
- ทำนบุำรุงศลิปวัฒนธรรม  - - - 
- บริการวชิาการ - - - 
- โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

- - - 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

228,800.00 489,130.00 +113.78 

รวมทั้งสิ้น 6,283,271.80 11,835,130 +88.36 

    ตารางที่ 1.3 งบประมาณที่จัดสรรจำแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน เพิ่ม/ลดลงร้อยละ 
งบบุคลากร  - - - 
งบดำเนินงาน  - - - 

- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ  4,994,910.80 6,776,830.00 +35.68 
- ค่าสาธารณปูโภค  - - - 

งบอุดหนุน - - - 
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งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

จำนวนเงิน จำนวนเงิน เพิ่ม/ลดลงร้อยละ 
งบลงทุน  - - - 

 - ค่าครุภณัฑ์  1,197,861.00 5,058,300.00 +322.28 
 - ค่าส่ิงก่อสร้าง  - - - 

งบรายจ่ายอื่น 90,500   
รวมทั้งสิ้น 6,283,271.80 11,835,130.00 +88.36 

❖ อาคารสถานที่ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 

ชั้น 3  ชั้น 4 และชั้น 5 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ (สสร.) เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธานี 13180 รายละเอียดดังตารางที่ 1.4 
     ตารางที่ 1.4 แสดงรายละเอียดอาคารสถานท่ี 

รายละเอียด ห้อง/ชั้น 
สำนักงานคณบดี ชั้น 3 
ห้องพักอาจารย์ปริญญาโท ชั้น 3 
ห้องพักอาจารย์ปริญญาตรี  ชั้น 4 
ห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์   401 ชั้น 4 
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา 402 ชั้น 4 
ห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับนักศึกษา  403 ชั้น 4 
ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์  503 ชั้น 5 
ห้องเรียน ชั้น 4 และชั้น 5 
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ส่วนที่ 2 ผลการดำเนนิงานและผลลัพธ์สำคัญ 
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ด้านการผลิตบัณฑิต 
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❖ หลกัสูตรที่เปิดสอน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ จำนวนนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 447 คน จำแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี 417 คน ระดับปริญญาโท 25 คน ระดับปริญญาเอก 5 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
เต็มเวลา (จ-ศ) เต็มเวลา (ส-อา) 

รวมทั้งสิ้น 
ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

01 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 288 - - 288 36 - - 36 324 
02 ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 62 - - 62 - - - - 62 
03 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม 28 - - 28 - - - - 28 

04 วท.บ.สุขภาพและความงาม 3 - - 3 - - - - 3 
05 ส.ด.จัดการระบบสุขภาพ - - - - - - 5 5 5 
06 ส.ม.จัดการระบบสุขภาพ - - - - - 25 - 25 25 

รวม 381 - - 381 36 25 5 66 447 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอน
เต็มเวลา (จันทร์-ศุกร์) และเต็มเวลา (เสาร์-อาทิตย์) 2 ระดับ ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการสถานพยาบาล 
 3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
 2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
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❖ แผนและผลการรับนักศึกษา  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีแผนรับนักศึกษา จำนวน 210 คน โดยผลการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 

รวมท้ังหมดทุกระดับการศึกษา จำนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 60.95 รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 2.1 แสดงแผนและผลการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

 

❖ ผู้สำเร็จการศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 114 คน จำแนกเป็นระดับปริญญาตรี 111 
คน ระดับปริญญาโท 3 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 2.2 

ตารางที่ 2.2 จำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
ระดับการศึกษา 

รวมทั้งสิ้น 
ตรี โท เอก 

01 ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ 99 - - 99 
02 ส.บ.การจัดการสถานพยาบาล 12 - - 12 
03 วท.บ.อนามัยส่ิงแวดล้อม - - - - 

04 วท.บ.สุขภาพและความงาม - - - - 
05 ส.ม.การจัดการระบบสุขภาพ - 3 - 3 
06 ส.ด.การจัดการระบบสุขภาพ - - - - 

รวม 111 3 - 114 
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❖ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2564 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชน 94 คน ดังรายละเอียดตารางท่ี 2.3 

 
 
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนิน
ชีวิตในศตวรรษที ่ 21 อาทิ กิจกรรมการเตรียม
ความพร ้อมเข ้าส ู ่ ว ิ ชาช ีพเพ ื ่อการทำงานใน
สถานพยาบาล สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
กิจกรรมการสัมมนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์ของนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
และการจัดการสถานพยาบาล และหาแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีในการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ  

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรม
ศ ิษย ์ เก ่ าส ัมพ ันธ ์  ป ีการศ ึกษา 2563 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการจัดการ
สถานพยาบาล โครงการวิศวกรสังคม “เพื่อ
พัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้นำศตวรรษที่ 21  
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ตารางที่ 2.3 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

ท่ี 
ชื่อโครงการผลงาน 

เชิงผลิตภาพ 
วัตถุประสงค ์ ผลการดำเนินงาน การนำไปใช้ประโยชน ์ พื้นท่ีดำเนินงาน 

ระยะ 
เวลา 

จำนวน
นักศึกษาท่ี
ดำเนินงาน 

หลักสูตร 
อาจารย ์

ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการ 1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย (U2T) 

เพื่อศึกษาปัญหาและ
ความต้องการของชุมชน 
เรียนรู้ชุมชนและวางแผน
ดำเนินการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายได้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้
ชุมชน ศึกษาบริบท
ของชุมชน และร่วม
วางแผนดำเนนิการ
แก้ไขปัญหาในชุมชน 
รวมทั้งเกิดการจ้าง
งานและมีรายได ้

ฝึกให้นักศึกษาได้
ทำงานร่วมกับชุมชน 
ศึกษาบริบทชุมชน 
และมีความรับผิดชอบ 

ตำบลสระแก้ว 
อำเภอเมือง จังหวัด
สระแก้ว 
และตำบลคลอง
ควาย อำเภอสาม
โคก จังหวัด
ปทุมธานี 

1 ก.พ.64-
31 ม.ค.65 

8 คน  
 

ส.บ.สาขาวิชา
การจัดการ
สถาน 
พยาบาล 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ
ผศ.นัชชา ยันติ 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 
อ.นาตยา ดวงประทุม 
อ.เฟื่องฟ้า  
รัตนาคณหุตานนท ์
อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 

รายชื่อนักศกึษาท่ีดำเนินงาน : 1. นายภัทรพล จันทร์เล็ก   2. น.ส.อินทรารักษ์ ทองมูล   3. น.ส.กรวิภา ใจเสาร์  4. น.ส.ชลธิชา วงษ์บำหรุ  5. น.ส.ปิยะดา เนื่องกำเนิด 6. น.ส. พิยดา โพธิ์พิทักษ์ 7. น.ส. ปนัดดา พุนานิน  8. นาย อภิสิทธิ์ มั่นคง 

2 โครงการการพัฒนา
นักศึกษาเพื่อ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้งานและทักษะ
การทำงานด้าน
สาธารณสุขพื้นฐาน
ร่วมกับชุมชน 

1.เพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ในขอบเขตของ
การปฏิบัติงานทางด้าน
สาธารณสุขพื้นฐาน 
2.เพื่อให้นักศึกษามี
ทักษะการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น (หัตการ) 

นักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
เข้าร่วมทั้งสิ้น 86 
คน และนักศึกษาทุก
คนมีทักษะการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น 
(หัตการ) 

นักศึกษามี 
จิตอาสาพัฒนาชุมชน
และนักศึกษากล้า
แสดงออก 
มากขึ้น 
นักศึกษาได้ฝึกฝนการ
ให้ความรู้ต่อหน้าชุมชน 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบริเวณ
ภูมิลำเนาของ
นักศึกษา 

เม.ย.-มิ.ย.
64 

86 คน ส.บ.สาขาวิชา
สาธารณสุข
ศาสตร์ 
สบ. 
สาขาวิชาการ
จัดการ
สถานพยาบาล 

อ.นิโรบล มาอุ่น 
อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญากร 

รายชื่อนักศกึษาท่ีดำเนินงาน : 1. น.ส.พรประวี แก้วกาญจน์ 2. นายนิกร แสไธสง 3. นายซัลฟาน อิสสมะแอ  4. น.ส.เนตรดวงใจ ศรีเพ็ชร์  5. น.ส.นันทวัน คงคาอินทร์  6. น.ส.ปภัสสร อักษรศรี  7. น.ส.กมลชนก พิศวง  8. น.ส.ปุณยาพร นาค

เอี่ยม  9. น.ส.ณัฐภัทร มีพร้อม  10. น.ส.จารุวรรณ นรสิงห์  11. น.ส.ชณานัน ชนสุภาพ  12. น.ส.จิรวรรณ แพทย์กิจ  13. น.ส.หัทยา แจ้งจบ  14. น.ส.วิชุกรณ์ วิบูลย์  15. น.ส.ปรีดาภรณ์ ผลอินทร์  16. น.ส.ณัชฌา สุดใจดี  17. น.ส.กุลปริยา ศรีจันทร์
เเดง  18. น.ส.วริศรา ไพรศรี  19. น.ส.รัตติยากรณ์ เงินวงษ์  20. น.ส.พรพัชรา ไฉยา  21. น.ส.ณัฐมล แย้มเกตุ  22. นายวุฒิชัย อุทัยรัศมี  23. น.ส.ทิพาพันธ์ โพธิ์แสง  24. นายธัญวุฒิ ไตรทิพย์  25. น.ส.วรัญญา ชนะน้อย  26. น.ส.นันทิตา จารัญ  
27. น.ส.สุพาพร แจ่มศรี  28. น.ส.ศรัญญา ใจกว้าง  29. น.ส.เพ็ญยุภา อ่อนไธสง  30. น.ส.นุชนารถ ยังแช่ม  31. น.ส.กัลยานี พันธ์ศรี  32. น.ส.ศุภธิดา แสงสุวรรณ  33. น.ส.สุรนาถ หว่างแสง  34. น.ส.พรลภัส โพธิ์กลาง  35. น.ส.ชุติมา นุ่มดี  36. 
น.ส.อนันญา พิบูลย์นำชัย  37. น.ส.พลอยวรีย์ ภูมิน  38. น.ส.ปรียาภรณ์ เกษมสุขอธิวฒัน์  39. น.ส.อัญชลี ปรีต้อย  40. น.ส.สุภัสสร ชินนะหง  41. น.ส.วิจิตรา ทุมสวัสดิ์  42. น.ส.ชนาพร ปรึกษา  43. นายอชิตพล ยิ้มจันทร์  44. น.ส.ทักษอร นุ่มปถัมภ์  
45. น.ส.ดวงกมล บุญเพ็ญ  46. น.ส.พันธ์ทิพย์ ดาบุตร  47. น.ส.จิราพร นาคเรือง  48. น.ส.ภทพร ดอนหัวรอ  49. น.ส.บุหงา นาคศรี  50. น.ส.ชญาทิพย์ เจริญผล  51. น.ส.อรพรรณ ดวงสุวรรณ์  52. น.ส.มาริษา ดวงจิตร  53. น.ส.อารียา โต๊ะสะ
และ  54. น.ส.กัญญาดา รักยืน  55. น.ส.สกาวรัตน์ กัญจณกาญจน์  56. น.ส.อุมาพร สวยงาม  57. น.ส.พรชิตา ประสพเพ็ชร  58. น.ส.อรุณรัตน์ โพระนก  59. น.ส.จตุพร จีนสุขแสง  60. น.ส.รสณา แซ่น้า  61. น.ส.วรรณภา นามกิง  62. น.ส.นิตยา 
พันธ์เชื้อ  63. น.ส.วันเพ็ญ เกตุสุวรรณ์  64. น.ส.กาญจนา เกตุสุวรรณ์  65. น.ส.สราลี เกลี้ยงเจริญ  66. น.ส.กวิสรา ตุพิมาย  67. น.ส.กัญญาณี ไชยแก้ว  68. นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์พิทยา  69. น.ส.จรัณญา สงค์จันทร์  70. น.ส.วรพรรณ สินนุสาสน์ 
71. น.ส.เจนจิรา เทียนแก้ว  72. น.ส.ปุญญิศา หามนตรี  73. น.ส.เพชรไพลิน ตันนิวัฒน์  74. นายจักรพรรดิ์ ภิญโญยงค์  75. น.ส.โสภีนุสรณ์ โสภา  76. น.ส.วรินรดา ชนะศักดิ์  77. น.ส.พัชลี หัสกรรณ์  78. น.ส.จรยิา  ใบบัว 79. น.ส.สุนิสา  ทาขาม
ป้อม  80. น.ส.พรนภา  วงษ์เสง่ียม81. น.ส.วิมลมณี  เจโคกกรวด  82. น.ส.นันสินี  ศรีทับทิม  83. น.ส.ภาวดี  ธุระมาลย์  84. น.ส.อมิตา  สามเพชรเจริญ  85. น.ส.สุพรรณี  มีชนะ  86. น.ส.กมลลักษณ์  ณรงค์นอก 
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❖ ผลงานของนักศึกษา 
ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางว ัลเหร ียญเง ิน การประกวด
มารยาทไทย ระดับชาติ ครั ้งที ่ 4 
ระดับอุดมศึกษา ถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
ก ุ ม า ร ี  ณ  คณ ะ ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2564 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที ่ 1 การ
ประกวด "กิจกรรมการแข่งขัน Social 
Enterprise ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม 
(Social Engineer)" แบบออนไลน์ ชื่อ
ผลงานล ูกประคบไพลเพ ื ่อยกระดับ
ผลผลิตสมุนไพรไทยในพื ้นที ่ต.หนอง
ตะเคียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว    
เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
 

นายณัฐพล ชาวนา ได้รับการพิจารณา
เป็น AMBASSADOR ทูตสภาองค์กร
เยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ประจำ
จังหวัดปทุมธานี "ต้นแบบผู้สร้างสรรค์
พัฒนาสังคมดีเด่น" ประจำปี 2564-
2565  
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ผลงานนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ รวม

ท้ังสิ้น จำนวน 14 ผลงาน โดยเผยแพร่ในระดับชาติ 12 ผลงาน และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 2 ผลงาน  
ตารางที่ 2.4 ผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับชาติ  

 

ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภท

ผลงานหรือ
รางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

1 ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลคลอง
หน ึ ่ ง  อ ำ เ ภ อคลองหนึ่ ง 
จังหวัดปทุมธานี 

พรทิพย์ เพราะบุญ 
อ.นาตยา ดวงประทุม 
อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ “การพฒันา
งานวจิัย นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 

127-
133 

2 ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรโณงพยาบาลไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

วิมลมณี เจโคกกรวด 
วราภรณ์ ผิวผา 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
อ.เฟือ่งฟ้า รัตนาคณาหุตานนท ์

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ “การพฒันา
งานวจิัย นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 

134-
144 

3 การรับรู ้ความเชื ่อด้านด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมการ
ป ้องก ันมลพิษทางอากาศ
ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า  ค ณ ะ
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อ ล ง ก รณ ์  ใ น พ ร ะ บ ร ม
ราชูปถัมภ์ 

สุธาสินี ประสงค์เพ็ชร 
วิจิตรา แก้วสา 
เขมิกา อุปฮาด 
อ.เฟือ่งฟ้า รัตนาคณาหุตานนท ์

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ “การพฒันา
งานวจิัย นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 

20-33 

4 ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของน ักเร ียนช ั ้นประถาม
ศึกษาทีมีภาวะโภชนาการเกนิ 
โ ร ง เ ร ี ยน เทศบาล เม ื อ ง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

กมลวรรณ ผลงาม 
กมลชนก พุ่มเจ้า 
สุพินยา กลยนีย ์
อนุสบา แช่มช้อย 
อ.อภิญญา อุตระชัย 
อ.กริช เรืองไชย 

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

การประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ “การพฒันา
งานวจิัย นวัตกรรมสร้างสุข
ภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
วันที่ 16 มีนาคม 2564 

10-19 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภท

ผลงานหรือ
รางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

5 การรับรู ้ เจตคติ และการ
ปฏ ิ บ ั ต ิ ง านป ้ องก ั นและ
ควบคุมโรค ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ตำบลเขาดินพัฒนา 
อำ เภอเฉล ิมพระเก ียร ติ  
จังหวัดสระบุรี 

ประภัสรา ไทยประสงค์ เริง
ฤทธิ์ นวลน้อย 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์
ผศ.นัชชา ยันติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

งานประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 และ
นานาชาติ ครั้งท่ี 3 ปะจำปี 
2564 “นวัตกรรมและตัว
แบบการพัฒนายุควถิีใหม่ 
(New Normal) 15-16 
กุมภาพนัธ์ 2564คณะ
วิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

629-
638 

6 ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ ์กับ
การ ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สุขภาพตามสิทธิหลักประกัน
ส ุ ข ภ า พ ถ ้ ว น ห น ้ า ข อ ง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่ง จังหวัดปทุมธานี 

อมิตร สามเพชรเจริญ 
กมลลักษณ ์ณรงค์นอก 
ฐิติยา เรืองบุตร 
ผศ.นัชชา ยันติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

งานประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 และ
นานาชาติ ครั้งท่ี 3 ปะจำปี 
2564 “นวัตกรรมและตัว
แบบการพัฒนายุควถิีใหม่ 
(New Normal) 15-16 
กุมภาพนัธ์ 2564 
คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี 

599-
610 

7 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรม
การป้องกันโรควัณโรคปอด 
ในผู ้ป ่วยเบาหวาน ในเขต
ร ั บผ ิ ดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลพรหม
บุรี  

ปวณี์นชุ ศศิวัฒนากุล 
วีรภัทร ศักดิ์ชัยเจรญิไทย 
บุศรินทร์ ครองกิจการ 
วราภรณ์ ศรีวจิารณ์  
อ.สุทธิดา แกว้มุงคุณ 
อ.ศิริชัย จันพุ่ม  

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

ASTC 2021 การประชุม
วิชาการระดบัชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่างสถาบนั ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ น.653-662 วันที่ 
26 มีนาคม 2564 

653-
662 

8 ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ ์กับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ
อย ่ า งสมเหต ุสมผลของ
นักศึกษา ชั ้นป ีท ี ่ 4 คณะ
ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ศ า ส ต ร์  
มหาว ิทยาล ัยแห่งหนึ ่งใน
จังหวัดปทุมธานี 

อินทิรา หนูเพชร 
ปิยวรรณ สิทธิคำ 
เกตุกาญจน์ สวยรปู 
กชพร คำนวณฤกษ ์
อ.สุกฤษฎิ์ ใจจำนงค์  
อ.ดร.นภัสรญัชน ์ฤกษ์เรืองฤทธิ ์
อ.นิโรบล มาอุ่น 

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

ASTC 2021 การประชุม
วิชาการระดบัชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระหว่างสถาบนั ครั้งที่ 8 
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ น.771-780 วนัที่ 
26 มีนาคม 2564 

771-
780 
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ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภท

ผลงานหรือ
รางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

9 ปัจจัยการทำนายพฤติกรรม
การส ่ง เสร ิมส ุขภาพของ
ผู้ป่วยโรคต่อมลูกหมากโต 
โรงพยาบาลแห่งหนึ ่ง ใน
จังหวัดปทุมธานี 
 

อภิสุทธิ์ เลาหวรรณธนะ 
ลำพนู ศรีโชค  
ปิยชวิศา วชริธานนิทร ์
อ.สุทธิดา แกว้มุงคุณ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดบัชาต ิ

การประชุมวชิาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 8 ประจำปี 2564 
เรื่อง "การอยู่รอดของ
เศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ ในยุคชีวิตวิถใีหม่" 
โดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
และภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวชิาการ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2564 ณ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี น. 653-662 

653-
662 

10 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการ
อ อ ก ก ำ ล ั ง ก า ย ส ำ ห รั บ
ผ ู ้ส ูงอาย ุข ้อเข ่าเส ื ่อมใน
เทศบาลตำบลหนองเสือ 
อำเภอหนองเส ือ จ ังหวัด
ปทุมธานี 

จันทิมา ขวัญสุข 
จินดาภา โคตรปัญญา, 
โชติกา นาคโต, 
นภาพร อาจเก่ง, 
อ.นาตยา ดวงประทุม, 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ ์

ระดบัชาต ิ
TCI 2 

วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถนุายน 
2564 น. 91-104 
 

91-104 

11 Skin Moisturizing Effect 
of Bath Bomb Containing 
Natural Essential 
Moisturizing for Improving 
Skin Health 

สุภางค์ กิจทิพย ์
วรรยา ศรีนวล 
ทักษพร เกิดแจ้ง 
พัทธมน จนัทร์ชูผล 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 

ระดบัชาต ิ
TCI 2 

EAU Heritage Journal 
Science and Technology 

205-
219 

12 Development of Soap 
Shower Sheet Containing 
Economic Rice Oil for 
Adding Skin Moisture 

ชฎาภรณ์ ศรวิจิตร 
ดรนุี ลี้กุล 
ศิรประภา แกว้ปรีชา 
หนูไกร แงวกุดเรือ 
อ.ดร.รฐัพล ศลิปรัศมี 
 
 
 
 
 

ระดบัชาต ิ
TCI 2 

EAU Heritage Journal 
Science and Technology 

192-
204 
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ตารางที่  2.5 ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ประเภท

ผลงานหรือ
รางวัลที่ได ้

สถานที่/หนังสือ/วารสาร หน้าที่ 

1. Effects of the Herbal 
Joss Strick by Using 
Saabseua and 
Community 
Participation to 
Reduce the Incidence 
Rate of Dengue 
Fever in the 
Suburban Area of 
Thailand: A Quasi-
Experiment study 

Narakorn Huadon, 
Phannathat 
Tanthanapanyakorn, 
Naphatsarn 
Roekruangrit,  
Aree Sangguanchue, 
Apinya Uttarachai, 
Mayuree At-Narong 

นานาชาต ิ International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publication (IJMRAP)-
ISS (Online) :2581-6187 
Volume 3. Issue 10. April 
.2021. p.10-14 

p.10-14 

2. Effectiveness of Red 
lime with the Local 
Herbal to Eliminate 
Aedes spp. Larvae in 
the Semi-Urban 
Community of 
Thailand: A Quasi-
Experimental study 

Somsong Turien, 
Guntinun Kongsuwan, 
Phannipha ongwang,  
Budsarin 
rongkitjakarn, 
Suphapich hoaopaina, 
Phannathat 
Tanthanapanyakorn 
 

นานาชาต ิ International Journal of 
Multidisciplinary Research 
and Publications (IJMRAP). 
3 (10). p.15-20. 

p.15-
20. 
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ด้านการวิจัย 

และบริการวิชาการแก่สังคม 
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❖ การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 3.1 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ท่ี ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ/
นานาชาติ 

ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

เผยแพร ่
ว/ด/ป 

หน่วยงานผู้จัด 

1 ผลของโปรแกรมส่งเสริม
สุขภาพผู้ป่วย
โรคเบาหวานชุมชนแห่ง
หนึ่งในตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหนึ่ง จังหวัด
ปทุมธานี 

อ.นาตยา ดวงประทุม  
อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนงค์ 
พรทิพย์ เพราะบุญ 

ระดับชาติ ผลงานวิจัย 16 มีนาคม 
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การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การพัฒนา
งานวิจัย นวัตกรรมสร้าง
สุขภาวะ” คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรโรงพยาบาล
ไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค ์

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 
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วราภรณ์ ผิวผา  
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มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 
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ใหม่ (New Normal) 
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 

7 Effects of the Herbal 
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Saabseua and 
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Participation to Reduce 
the Incidence Rate of 
Dengue Fever in the 
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Thailand: A Quasi-
Experiment study 
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Naphatsarn Roekruangrit, 
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8 Effectiveness of Red 
lime with the Local 
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Aedes spp. Larvae in 
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Thailand: A Quasi-
Experimental study 
 

Phannathat 
Tanthanapanyakorn, 
Somsong Turien, 
Guntinun Kongsuwan, 
Phannipha Wongwang, 
Budsarin Krongkitjakarn 
and Suphapich 
Choaopaina 

นานาชาติ 
 
 
 

ผลงานวิจัย 2021 International Journal of 
Multidisciplinary 
Research and 
Publications (IJMRAP). 
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9 ปัจจัยการทำนาย
พฤติกรรมการป้องกันโรค
วัณโรคปอด ในผู้ป่วย
เบาหวาน ในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ตำบล
พรหมบุรี  
 

สุทธิดา แก้วมุงคุณ, ปวีณ์นุช 
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สมเหตุสมผลของนักศึกษา 
ช้ันปีที่ 4 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
จังหวัดปทุมธานี 
 

นิโรบล มาอุ่น, อินทิรา หนู
เพชร, ปิยวรรณ สิทธิคำ, 
เกตุกาญจน์ สวยรูป, กชพร 
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13 ปัจจัยการทำนาย
พฤติกรรมการส่งเสริม
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ลูกหมากโต 
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ระดับชาติ ตีพิมพ์เผยแพร ่ 2564 การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 
เรื่อง "การอยู่รอดของ
เศรษฐกิจ สังคม และ
สุขภาพ ในยุคชีวิตวิถีใหม่" 
โดย มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
และภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2564 ณ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี น.653-662 

14 ผลของโปรแกรมส่งเสริม
การออกกำลังกายสำหรับ
ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมใน
เทศบาลตำบลหนองเสือ 
อำเภอหนองเสือ จังหวัด
ปทุมธานี 

นาตยา ดวงประทุม, 
ทัศพร ชูศักด์ิ, 
จันทิมา ขวัญสุข, 
จินดาภา โคตรปัญญา, 
โชติกา นาคโต 
และนภาพร อาจเก่ง 
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เทคโนโลยี (สทวท.) ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2564 น.91-104 

15 Effectiveness of Brain 
Exercise Program 
(SING-COGNI-CISE) 
for Elderly People with 
Mild Cognitive 
Impairment in Singburi 
Province, Thailand: 
Cluster Randomized 
Control Trail. 

Phannathat 
Tanthanapanyakorn, 
Nonlapan Khuntikulanon, 
Sutthida Kaewmoongkun 
and Sasiwimol 
Chanmalee 

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร ่ 2564 International Journal of 
Multidisciplinary 
Research and 
Publications (IJMRAP), 
3(8), p.55-61. ISSN 
(Online): 2581-6187 

16 Effectiveness of the 
Retro Thai Dancing 
Exercise Program to 
Reduce the Body 
Composition among 
Overweight Adults in 
Central Region of 
Thailand: A Quasi-
Experimental Study. 
 
 

Phannathat 
Tanthanapanyakorn, 
Nonlapan Khuntikulanon, 
Sasiwimol Chanmalee 
and Tassanapan 
Weschasat 
 
 
 

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร ่ 2564 International Journal of 
Multidisciplinary 
Research and 
Publications (IJMRAP), 
3(9), p.21-27. ISSN 
(Online): 2581-6187 
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Phannathat 
Tanthanapanyakorn, Aree 
Sanguanchue, 
Tassanapan Weschasat 
 
 

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร ่ 2564 International Journal of 
Multidisciplinary 
Research and 
Publications (IJMRAP), 
3(10), p.1-5. 

18 Effects of the 
Knowledge and 
Refusing Skill 
Promoting Program on 
Alcohol Drinking 
Consumption among 
Undergraduate 
Students in the Semi-
Urban Area of 
Thailand: A Quasi-
Experimental Study 

Phannathat 
Tanthanapanyakorn, 
Naphatsaran 
Roekruangrit, Nirobon 
Ma-oon, Tassanapan 
Weschasat 

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร ่ 2564 International Journal of 
Multidisciplinary 
Research and 
Publications (IJMRAP), 
3(9), p.54-59. 

19 Factors Associated to 
Dietary Supplement 
Consumption Behavior 
among Undergraduates 
Students in the 
Central Part of 
Thailand: A Cross-
sectional Study”. 

Phannathat 
Tanthanapanyakorn, 
Sasiwimol Chanmalee, 
Naphatsaran Roekruangrit 
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the Incidence Rate of 
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Tanthanapanyakorn P, 
Roekruangrit N, 
Sanguanchue A, 
Uttarachai A, 
AtNarong M, Huadon N, 
Thanaphatchosakul I, 
Poosri N, Nark-im S. 

ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์เผยแพร ่ 2564 International 
Journal of 
Multidisciplinary 
Research and 
Publications (IJMRAP), 
Volume 3, Issue 10, 
pp. 10-14, 2021. (ISI) 
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Research and 
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Volume 
3, Issue 10, pp. 19-24, 
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22 The Surgical Mask 
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Pandemic Situation 
among Nursing Staff 
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Thailand: A Cross-
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Tanthanapanyakorn P, 
Chanmalee S, 
Sanguanchue A, 
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❖  การบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคมได้ โดย
สามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ
ชุมชนและสังคมได้ โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 7 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 3.2 นวัตกรรม/ผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการชุมชนและสังคม 
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ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อชุมชน พื้นท่ีท่ีนำผลงานไป
ใช้ประโยชน์และ/ให้บริการ 

วัน เดือน ปี ท่ีใช้
ประโยชน์และ/ให้บริการ 

รายละเอียดการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ /สังคม 
ส่ิงแวดล้อม /และการศึกษา 

1 ยาหม่องไพล ตราคนเลี้ยงควาย 

 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ
ผศ.นัชชา ยันติ 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 
ตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

มีนาคม-สิงหาคม 2564 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมีกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสมุนไพรท้องถ่ิน (ไพลและขม้ินชัน) ชุมชน
สามารถปฏิบัติเองและจำหน่ายเองได้ ซึ่งสร้างรายได้
ให้กับคนในชุมชน 

2 สบู่เหลวอาบน้ำ ตราคนเลี้ยงควาย 

 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ
ผศ.นัชชา ยันติ 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 
ตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 

มีนาคม-สิงหาคม 2564 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ลงพืน้ที่ดำเนนิกิจกรรมภายใต้
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมีกิจกรรมพัฒนาผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากสมุนไพรท้องถ่ิน (ไพลและขม้ินชัน) ชุมชนสามารถ
ปฏิบัติเองและจำหน่ายเองได้ ซึ่งสรา้งรายได้ให้กับคนในชุมชน 
ลดรายจ่ายในครัวเรอืน และเตรียมเขา้สูก่ระบวนการขอเลข
จดแจ้ง 

3 แยมกระท้อน ไร่ดีต่อใจ 

 
 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ
ผศ.นัชชา ยันติ 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

หมู่ 1 และ 10 กลุ่มอาชีพ
ชุมชนวังรีใต้ ภายใต้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ 
อาหารดี ปลอดภัย บ้านวังรี 
(ไร่ดีต่อใจ)ตำบลหนอง
ตะเคียนบอน อำเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว 
(เป็นกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนเป็น
กลุ่มใหม่ ที่เกิดผู้นำ
เปลี่ยนแปลง 

มีนาคม-สิงหาคม 2564 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมีกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากกระท้อน แกละแปรรูปผลิตภัณฑเ์พื่อยืดอายุสินค้า 
และเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของชุมชน 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
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ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อชุมชน พื้นท่ีท่ีนำผลงานไป
ใช้ประโยชน์และ/ให้บริการ 

วัน เดือน ปี ท่ีใช้
ประโยชน์และ/ให้บริการ 

รายละเอียดการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ /สังคม 
ส่ิงแวดล้อม /และการศึกษา 

4 น้ำมันไพร ตราคนเลี้ยงควาย 

 

 

อ.ธธิธา เวียงปฏ ิ
ผศ.นัชชา ยันติ 
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย 
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 

หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา 
ตำบลหนองตะเคียนบอน 
อำเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

มีนาคม-สิงหาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยมีกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากสมุนไพรท้องถ่ิน (ไพลและขม้ินชัน) ปรับปรุง
แบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า ชุมชนสามารถปฏิบัติเอง
และจำหน่ายเองได้ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

5 น้ำมันสมุนไพร ยาดมส้มโอมือ ยาหม่อง
สมุนไพร ยาดมสมุนไพร ลูกประคบ 

 

 
 
 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.ปัณณฑัต ตันธนปัญญากร 
อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 
อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรือง
ฤทธิ์ 

หมู่ที่ 7 บ้างคูขวาง ตำบลคู
บางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี 

มีนาคม-สิงหาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยจัดกิจกรรมอบรมนวดแผน
ไทย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 
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ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อชุมชน พื้นท่ีท่ีนำผลงานไป
ใช้ประโยชน์และ/ให้บริการ 

วัน เดือน ปี ท่ีใช้
ประโยชน์และ/ให้บริการ 

รายละเอียดการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ /สังคม 
ส่ิงแวดล้อม /และการศึกษา 

6 กาละแมมอญโบราญ ตรารวงข้าว 

 

อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
อ.ปัณณฑัต ตันธนปัญญากร 
อ.ศศิวิมล จันทร์มาลี 
อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรือง
ฤทธิ์ 

หมู่ที่ 7 บ้างคูขวาง ตำบลคู
บางหลวง อำเภอลาดหลุม
แก้ว จังหวัดปทุมธานี 

มีนาคม-สิงหาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก โดยยืดอายุกาละแมโบราญ 
รวงข้าว  

7 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อใช้ในระบบ
การตรวจสอบพัสดุ–เวชภัณฑ์ทาง

การแพทย์ของศูนย์หัวใจ 

ผศ.นัชชา ยันติ โรงพยาบาลภัทร-ธนบุร ี ธันวาคม 2563-ปัจจุบัน พัฒนาแอพพลิเคช่ัน เพื่อใช้ในระบบการตรวจสอบพัสดุ-
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยสร้างจาก Google Sheet 
และ QR Code เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบพัสดุ-
เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของเจ้าหน้าทีค่ลังของ
โรงพยาบาล 
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❖ ชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ บริการชุมชนจนทำให้ปัจจุบันมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 

จำนวน 3 ตำบล 5 ชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ชื่อชุมชนตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นท่ีตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
คนในชุมชนฐานราก ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2562 โดยเริ่มจากการศึกษาค้นคว้าหา
ปัญหา ความต้องการ และต้นทุนในชุมชน เช่น ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทรัพยากรบุคล เป็นต้น ผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
  ชุมชนที่ 1 คือ ชุมชนหมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา มีสมุนไพรหลายชนิด มีการรวมกลุ่ม มีพื้นท่ี
ส่วนกลางในการปลูกสมุนไพร มีผู้นำท่ีเข้มแข็ง คือ นายอนุชา ทุมสุข รวมท้ังมีปราชญ์ชาวบ้านด้านสมุนไพร 
ได้แก่นายประยูร สำราญดี จึงต้องการที่จะแปรรูปสมุนไพรเพื่อเพิ่มมูลค่า และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ให้แก่กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย จากผลการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชนคณะทำงานจึงได้ลง
พื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสบู่จากไพลและขมิ้นชัน ซึ่งได้พบผู้นำการเปลี่ยนแปลงระหว่างการทำ
โครงการคือ “นางใจ รอดคำทุย” ซึ่งได้ความรู้เรื่องการแปรรูปสบู่จากไพลและขมิ้นชัน และมีความต้องการ
ทำสบู่รังไหมเพิ่มขึ้นจากเดิม ทางคณะทำงานจึงอบรมกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่รังไหมเพิ่มขึ้น 
และได้มีการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องโดยชุมชนเอง และในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้จัดอบรมเรื่องการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า จัดอบรมกฎหมายและกระบวนการเพื่อเข้าสู่
กระบวนการยื่นขอเลขจดแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา คือ 
สบู่เหลวอาบน้ำจากไพล ยาหม่องไพล น้ำมันไพล และสบู่รังไหม  
 

 

    ยาหม่องไพล น้ำมันไพล สบู่เหลวอาบน้ำจากไพล  

ตราคนเลี้ยงควาย 
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  ชุมชนที่ 2 คือ ชุมชนหมู่ 1 และ หมู่ 10 มีการรวมตัวกันปลูกกระท้อนแปลงใหญ่ ผลักดันให้
กระท้อนเป็นผลไม้ประจำจังหวัดและทำวิสาหกิจชุมชน ไร่ดีต่อใจ ซึ่งเป็นลักษณะของการท่องเท่ียวเชิงนวัติวิถี
ผลการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน มีความต้องการที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์จ ากกระท้อน     
ทางคณะทำงานจึงลงพื้นที่เพื่อพัฒนา และศึกษาโดยนำของเหลือจากกระบวนการทำกระท้อนลอยแก้ว      
ที่ทางชุมชนทำอยู่เดิมแล้ว คือ  ส่วนเปลือกปลอกทิ้ง และใบกระท้อนนำมาสกัดสารสำคัญ ที่เป็นสารออก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใส่ลงในผลิตภัณฑ์ คณะฯ ได้ศึกษาวิธีการแปรรูปเพื่อถนอมอาหาร ยืดอายุของกระท้อน 
จึงได้จัดกิจกรรมทำแยมกระท้อนขึ้น  

 
 

  ชุมชนที่ 3 คือ ชุมชนหมู่ 4 บ้านกองแก้วนพคุณ มีการรวมตัวกันของประชาชน โดยการนำของ
นางงนึง โพธิ์จันทร์ ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการปลูกเห็ดนางฟ้า เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ให้กับสมาชิกกลุ่ม และเห็ดหลินจือ รวมท้ังการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ ได้แก่ ชาเห็ดหลินจือ 

                                
      
 

แยมกระท้อน “ไร่ดีต่อใจ” 

โรงเรือนเห็ดนางฟ้า หมู้ที่ 4 บ้านกองแก้วนพคุณ 
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  ผลการดำเนินงานพบว่า ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วมีชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง 3 ชุมชน และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเพิ่มข้ึน  
  นอกจากนี้คณะฯ วางแผนจัดเตรียมสถานที่เพื่อยื่นขอเลขจดแจ้งร่วมกับชุมชน เพื่อให้สินค้าได้รับ
มาตรฐานและเป็นท่ีรู้จักกว้างขวางมากขึ้น 
 

  2. ชื่อชุมชนตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นท่ีตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี โดยดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่าชุมชนมีกลุ่มกาละแมมอญโบราณ คณะฯจึงเข้าไป
ช่วยพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดและให้คำแนะนำในการเตรียมสถานที่เพื่อยื่นจดแจ้งขอเลข อย.    
อีกทั้งได้รับคัดเลือกไปขายที่เมืองทองธานี นอกจากนี้ทางคณะฯ ยังจัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพร 
ยาดมส้มโอมือ ยาหม่องสมุนไพร ยาดมสมุนไพร ลูกประคบ อบรมนวดแบบฤาษีดัดตน และนวดตนเอง 

    
 
  3. ชื่อชุมชนตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี   
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โดยดำเนินการภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ซึ่งได้ลงพื้นท่ีพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชุมชนมี
ปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย ได้แก่ ด้านวัฒนธรรมมอญ  ด้านช่างไม้แกะสลัก  ด้านการละเล่นพื้นบ้าน
เพลงโนเนรำกลองยาว และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เช่น หมี่กรอบรามัญ หมู่ 1  ขนมจีบซาลาเปา หมู่ 6 และข้าว
ปลอดสารพิษ รวมท้ังชุมชนมีความต้องการจัดตั้งตลาดเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน  
  ในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้วางแผนการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาสัมมาชีพ
และสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับ OTOP / อาชีพอื่นๆ) 2) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การ
ยกระดับการท่องเที่ยว) 3) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Healthcare / เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และ 4) 
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)  
 

นวดแผนไทยสร้างอาชพี กาละแมรวงข้าว 
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❖ หน่วยบริการที่สำคัญและหลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

วไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วไลยอลงกรณ์คลิน ิกเวชกรรม เป ็นหน่วย
บริการปฐมภูมิที ่ได้มาตรฐานในมหาวิทยาลัย 
และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ใน
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีความสามารถใน
การจัดบริการด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เป ็ นหน ่ วยบร ิ การปฐมภ ูม ิ ของสำน ั กง าน
หลักประกันสุขภาพโดยมีกลุ่มบริการเป็นนักศึกษา
ขอ งมหาว ิ ท ย าล ั ย จ ำน ว น  25 , 0 0 0  คน           
โดยเปิดดำเนินการวไลยอลงกรณ์คลินิกเวชกรรม 
ณ ชั้น 1 อาคารพยาบาล  
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คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คล ิน ิกการแพทย ์แผนไทยประยุกต์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา หรือ
บรรเทาอาการต่างๆ ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มี
คุณภาพ รักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ที ่มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งสนับสนุน
การวิจัย สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร 
รวมทั้งการให้ข้อมูลงานบริการวิชาการและงาน
บริการสุขภาพให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
และประชาชนทั่วไปภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน ่วยฝ ึกอบรมเจ ้าหน ้าท ี ่ฝ ึกอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
โดยการรับรองจากกรมสวัสดิการและ
ค ุ ้มครองแรงงาน เพ ื ่อดำเน ินการจัด
ฝึกอบรม หรือเพื ่อจ ัดฝึกอบรม ให้แก่
ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมการ 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 
ระดับเทคนิค และระดับบริหาร  
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หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หล ักส ูตรผ ู ้ด ูแลผ ู ้ส ูงอาย ุ 420 ชม. 
ดำเนินการจัดอบรม รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน 24 คน ดำเนินการจัดอบรมภาคทฤษฎี
ผ ่ านระบบออนไลน ์  และฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ จร ิ ง  ณ       
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม- 
16 กันยายน 2564  
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หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรผู้ดำเนินการการผู้ดูแลผู้สูงอายุ 130 ชม.  
ดำเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์มีการฝึกปฏบิตัิ
จริงที่คณะสาธารณสุขศาสตร์  
รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน ดำเนินการ
เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม-20 มิถุนายน 2564 และ  
รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 27 คน ดำเนินการ  
เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม-19 กันยายน 2564  
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ด้านการบริหารจัดการ 
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❖ จำนวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ 26 คน (รวมผู้ลาศึกษาต่อ 4 คน) ซึ่งมีตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ 0 คน รองศาสตราจารย์ 2 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุน 8 คน  โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4.1 และตาราง 4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.1 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ  

 

  จำนวน (คน) ร้อยละ 

คุณวุฒ ิ

 ปริญญาตร ี - 0.00 
 ปริญญาโท 20 76.92 
 ปริญญาเอก 6 23.07 

 รวม 26 100.00 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
 ศาสตราจารย ์ - 0.00 

 รองศาสตราจารย์ 2 7.69 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 11.53 

 อาจารย ์ 21 80.76 

 รวม 26 100.00 
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ตารางที่ 4.2 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามระดับการศึกษา และสถานภาพ 

 จำนวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา  

ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 12.50 
ปริญญาตรี 7 87.50 

รวม 8 100.00 
สถานภาพ  

พนักงานมหาวิทยาลัย 5 62.50 
เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง 3 37.50 

ลูกจ้างชั่วคราว 0 0.00 

รวม 8 100.00 

 

❖ ตารางที่ 4.3 อาจารย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจาก สกอ.หรือสถาบันรับรอง 
ที่ รายชื่ออาจารย์ ชื่อการรับรอง หน่วยงานผู้รับรอง 
1 ผศ.ดร. ทัศพร  ชูศักดิ ์ สธช. 5656 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
2 อาจารย์ ว่าทีรอ้ยตรี ศิริชัย จนัพุ่ม สธช. 2757 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
3 อาจารย์ พ.ญ.สิริภัทรา ทองสวา่ง  ว.30558 แพทยสภา 
4 อาจารย์ ดร. นภชัรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์ พท.ป. 1974 สภาการแพทย์แผนไทย 
5 อาจารย์ สุทธดิา แกว้มุงคุณ พว. 5511234387 สภาการพยาบาล 
6 อาจารย์ศศธิร  ตันติเอกรัตน์ พว. 5011201205 สภาการพยาบาล 
7 อาจารย์ นิโรบล มาอุ่น สธช. 9626 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
8 อาจารย์ ดร.กลา้ณรงค์ วงศ์พิทกัษ์ สธช. 9653 

TR0766 
สภาการสาธารณสุขชุมชน 
ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

9 อาจารย์ นาตยา  ดวงประทุม  ก.8056 สภากายภาพบำบดั 
10 รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ P60071 

U580009 
ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบั
หลักสูตรและระดบัสถาบนัของ สป.อว. 

11 อ.ดร.ธรรมศักดิ์ สายแกว้ สธช.13043 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏั 

12 อ.ดร.ทิวากร พระไชบุญ สธช 22327 สภาการสาธารณสุขชุมชน 
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❖ บุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย ์ สงวนชื่อ 
รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 
ด้านผลงานที่ได้รับการอ้างอิง 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมาชูปถัมภ์ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมาชูปถัมภ์ 
 

 อาจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร 
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 
ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมาชูปถัมภ์ 

 อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 
รางวัลศิษย์เก่าดีเดน่ ประจำปี 2564 
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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❖ บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  
 ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ัชชา  ยันติ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กริช เรืองไชย 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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❖ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 
 ปีการศึกษา 2563 สาธารณสุขศาสตร์ ได้ร ับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
ระดับหลักสูตร จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันท่ี    
14-18 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ผลจากการประเมินฯ พบว่า หลักสูตร “ผ่าน” องค์ประกอบท่ี 1 
การกำกับมาตรฐาน จำนวน 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดผลการประเมินจำแนกเป็นราย
หลักสูตรดังนี ้
ตารางที่ 4.4 แสดงผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563  

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
คะแนนผลการ

ประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ 3.83 คะแนน ระดบัด ี
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3.90 คะแนน ระดบัด ี
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 3.53 คะแนน ระดบัด ี
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 3.06 คะแนน ระดบัด ี
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  3.12 คะแนน ระดบัด ี

สรุปภาพรวมคะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.49 คะแนน ระดับด ี
 

❖ ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563  
  ในป ีการศ ึกษา 2563 คณะสาธารณส ุขศาสตร ์  มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ์                 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Criteria for Performance Excellence: EdPEx) 
โดยมีกำหนดการประเมินระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2564 โดยผลการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ 
EdPEx ด้านกระบวนการหมวดท่ี 1-7 มีผลการประเมินอยู่ 179 คะแนน แสดงผลดังตารางที่  
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ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมิน EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 

Summary of Criteria Items Max.Points  % Score Point 
หมวด 1 การนำองค์กร Category 1 (Process)    
1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดบัสูง 70 20 14 
1.2 การกำกับดูแลองค์กรและการสร้างประโยชน์ให้สังคม 50 20 10 
Category Total 120  24 
หมวด 2 กลยุทธ์Category 2 (Process)    
2.1 การจัดทำกลยุทธ ์ 45 20 9 
2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏบิัติ 40 20 8 
Category Total 85  17 
หมวด 3 ลูกค้าCategory 3 (Process)    
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า 40 15 6 
3.2 ความผูกพันของลกูค้า 45 20 9 
Category Total 85  15 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ Category 
4 (Process) 

   

4.1 การวัดวิเคราะห์และปรับปรงุผลการดำเนนิการขององค์กร 45 15 6.75 
4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้ 45 20 9 
Category Total 90  15.75 
หมวด 5 บุคลากร Category 5 (Process)    
5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร 40 20 9 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร 45 20 8 
Category Total 85  17 
หมวด 6 การปฏบิัติการCategory 6 (Process)    
6.1 กระบวนการทำงาน 45 20 9 
6.2 ประสิทธิผลของการปฏบิัติการ 40 20 8 
Category Total 85  17 
หมวด 7 ผลลัพธ์ Category 7 (Results)    
7.1 ผลลัพธ์ดา้นการเรียนรู้ของผู้เรียน การตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มอื่น
และดา้นกระบวนการ 

120 20 24 

7.2 ผลลัพธด์้านผู้เรียนและลูกคา้กลุ่มอื่น 80 15 12 
7.3 ผลลัพธ์ดา้นบุคลากร 80 15 12 
7.4 ผลลัพธ์ดา้นการนำองค์กร และการกำกับดูแลองค์กร 80 20 16 
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์ 90 10 9 
Total Points 450  73 
GRAND TOTAL  1,000  179 
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❖ การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสรา้งชุมชนอุดมปัญญา   
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563 

โดยกำหนดแผนการจัดการความรู้ ตามภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้  
1) ด้านการผลิตบัณฑิต : ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการเรียนรู ้เช ิงผลิตภาพ 

(Productive Learning) กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร 
แบบ blended Learningจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ เรื่อง การ
พัฒนาด้านการใช้สื่อออนไลน์สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

2) ด้านการวิจัย : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัย ตีพิมพ์และอ้างอิงใน
ระดับนานาชาติ  และเรื่องการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาและพัฒนาของพื้นที่ 

3) ด้านพันธกิจสัมพันธ์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์และถ่ายทอดเผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ เรื่อง โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 5 พื้นที่ และเรื่อง วิศวกรสังคม “เพื่อพัฒนาเยาวชน ไทยสู่ผู้นำ
ศตวรรษที่ 21”  

4) ด้านศิลปวัฒนธรรม : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 1 องค์ความรู้ คือ เรื่อง พัฒนาเครือข่ายและ
ศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

5) ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล 
กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ จำนวน 2 องค์ความรู้ คือ เรื่อง การจัดทำแพลตฟอร์มเครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเรื่องการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 1 ชุมชน 

6) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้สู ่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 2 ช่องทาง  

ช่องทางที ่1 เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ KM Conner http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html  
ช่องทางที ่2 เผยแพร่ผ่านชมุชนนักปฏิบัติ : ชุมชนนักปฏิบตัิทางห้องวิทยาศาสตร์ เป็นการจัดการความรู้

ทางห้องปฏิบัติการโดยจากผลการดำเนินงานทั้ง 4 ขั้นตอน เริ่มต้นขั้นตอนการจัดทำแผนการจัดการความรู ้จนถึง
การนำไปใช้ประโยชน ์พบว่า มีกลุ่มนักศึกษานำองค์ความรูจ้ากกระบวนการเผยแพร่องคความรู้ ไปใช้ประโยชน์โดย
การนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเกิดเป็นงานวิจัยนักศึกษาเรื่องการพัฒนาชาเมล็ดมะรุมด้วยลมร้อนและการแช่เยือกแข็ง 
ต่อฤทธิ์การต้านอนุมลูอิสระของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์     

 
 
 
 
 
 
 

http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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ร้อยละทีล่ดลง = (3.91-4.51)/4.51*100 = 13.30 
ค่าเฉลี่ยความผูกพัน 2563 คิดเป็นรอ้ยละ = (4.51*100/5) = 90.20 

ค่าเฉลี่ยความผูกพัน2564 คิดเป็นร้อยละ = (3.91*100/5) = 78.20 

 

❖ ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  
 คณะสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความสุขและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรเท่ากับ 3.91 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณพ.ศ.2563      
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.51 โดยคิดค่าลดลง ร้อยละ 13.30 รายละเอียดดังนี ้

ปีงบประมาณ 
ค่าเป้าหมาย
ตามแผน 

ค่าเฉลี่ยระดับ
ความสุขและความ

ผูกพัน 
ร้อยละ 

ค่าคะแนนที่ได้ 
(ตามเกณฑ์) 

+ เพิ่มขึ้น 
- ลดลง 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

บรรล ุ
ไม่

บรรล ุ
2561 > 4.51 3.70 74.00 4 - -  
2562 > 4.51 3.61 72.20 4 -2.43 -  
2563 > 4.51 4.51 90.20 4 +0.90  - 
2564 > 4.51 3.91 78.20 4 -0.60 -  

 
 
 
 
 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรพบว่าบุคลากรของคณะฯ      

มีความผูกพันในระดับมาก (Mean = 3.91) ด้านที่บุคลากรผูกพันมากที่สุดเท่ากัน 2 ด้าน คือ การอุทิศตน

เพื่องาน ความความมุ่งมั่นในการทำงาน และรองลงมาคือ ความแข็งขันในการทำงาน  
 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน 29 2 5 3.91 0.23 

ค่าเฉลี่ยความแข็งขันในการทำงาน 29 3 5 3.81 0.28 

ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน 29 2 5 3.99 0.20 

ค่าเฉลี่ยความมุ่งม่ันในการทำงาน 29 3 5 3.91 0.20 
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คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2564 

 
 

ที่ปรึกษา  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  สงวนชื่อ  คณบด ี

 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน 

 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ 
 อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร   หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
 

ผู้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและรูปภาพกิจกรรม 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 
 อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์  อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี  
 อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย   อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ   
 อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล   นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ 
 นางสาวมณทิชา ลี่ผาสขุ    นายกิตติวุฒิ ไชยการ   
 นางสาวปิยะเนตร แต่งงาม   นางสาวชลทิชา พงษ์ทวี   
 นายณัฐวุฒิ วันเชียง    นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง 

รวบรวมข้อมูลและออกแบบ 

 นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง 
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