
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ  
ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ 2560 

( 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

1.1.1 โครงการ
พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร หรือ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.1.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ(Productive 
learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาลโดยทั้งสอลหลักสูตรมีกิจกรรมที่พัฒนาให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) โดยคิดเป็น
ร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.1.2 โครงบริหาร
จัดการงานวิชาการ
เพ่ือจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ
(Productive 
learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของ
การเบิกใช้
งบประมาณ การ
บริหารจัดการงาน
วิชาการเพ่ือจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

ร้อยละ100 ร้อยละ
88.54 

งบประมาณทั้งสิ้น 453,708.00 บาท  
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 17 กิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
401,742.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.54 
 

 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 กอง
พัฒนา
นักศึกษา 

 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 
 กอง
พัฒนา
นักศึกษา 
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1.1.3 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร
นานาชาติ 

1.1.3.1 จ านวน
หลักสูตรนานาชาติที่
เพ่ิมข้ึน 

2 หลักสูตร - -  ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

1.2.1 โครงการ
จัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 
 
 
 
 
 

1.2.1.1  ร้อยละของ
รายวิชาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
ต่อรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา  

ร้อยละ 80 ร้อยละ100 ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาลโดยทั้งสอลหลักสูตรมีกิจกรรมที่พัฒนา
ให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)โดย
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด และมีรายวิชาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ (Productive learning)จ านวน 27 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 
 

ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน  

1.2.1.2 จ านวน
ผลงานเชิงประจักษ์ที่
เกิดจากการเรียนการ
สอน ที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติหรือ
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ก าหนด 

20 ผลงาน 21 ผลงาน มีผลงานจ านวนทั้งสิ้น 21 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 
1.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ 
การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพ่ือก้าวสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
2.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ และ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาะวะเสี่ยงต่อการมีน้ าหนักเกิน
ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพ่ือก้าวสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
3.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ และอาจารย์พิชสุดา เดชบุญ 
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาชุดประชาชนในหมู่ 1 
ต าบลพระอาจารย์  อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก     
การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
4.อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูงในหมู่บ้านแอร์วิลล่า หมู่ที่ 2 ต าบลคูคต 
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
4 ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559  โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
5.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ และอาจารย์พิชสุดา เดชบุญ 
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พฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับ
รักษาในหน่วยตรวจอายุกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ
เพชรบุรีวิจัย ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
6.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ  
อาจารย์อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข และอาจาย์สิทธิโชค หายโสก 
การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบ าบัดของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร. การประชุม
วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 
41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7.อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ 
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง งานประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 
8-9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 
8.อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนทาง
สังคมกับการท ากิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
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บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9.อาจารย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 
ความเชื่อทางด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
10.อาจารย์สิทธิโชค หายโสก 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลยี่ล้น อ าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองงานประชุมวิชาการเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 
ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ 
11.อาจารย์นัชชา ยันติ 
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ใน วันที่ 31 
พฤษภาคม 2559. โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร 
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12.อาจารย์นัชชา ยันติ  และอาจารย์อรรถพล ปิดสายะ 
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิต
สูง ในชุมชนต าบลหัวไผ่ อ าเภอมหาราช จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประจ าปี 2559.ปทุมธานี 
13.อาจารย์อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข และอาจารย์รัตนาภรณ ์
อาษา 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
4 ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559. โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจ้ง
วัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
14.อาจารย์กริช เรืองไชย 
พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น จังหวัดกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์. การประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 
มีนาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
15.อาจารย์เมธี สุทธศิลป์ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
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และอาจารย์เนตรภา  สาสังข์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่เป็นโรคเบาหวานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
16.อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  
และอาจารย์เนตรภา  สาสังข์ 
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) อ าเภอไพศาลี 
จังหวัดนครสวรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 
กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
17.อาจารย์เนตรภา  สาสังข์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  
อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ. การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 
7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
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ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

18.ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ  
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนต าบลสวนพริกไทย 
อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตีพิมในวารสารวิจัยและพัฒนา      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 
(ก.ย.-ธ.ค. 59) 
19.อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  อาจารย์ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
และอาจารย์เนตรภา สาสังข์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของนักศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย. วารสารเชียงราย
เวชสาร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2/2559 (มิ.ย-ธ.ค. 2559). 89-98 
20.อาจารย์สิทธิโชค หายโสก 
มุมมองต่อหน้าที่และความพร้อมในการด าเนินงานด้าน
สุขภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลจังหวัดพะเยา ตีพิมพ์ใน
วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน –
ธันวาคม 2559 
21.อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  
และอาจารย์เนตรภา  สาสังข์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ตีพิมพ์วารสาร
พุทธชินราชเวชสาร.ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.).304-312 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
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1.3.1 โครงการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านภาษา 
 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับบริการ 

มากกว่า 
4.50 

3.72 นักศึกษาท้ังสองหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ Smart English with PH.VRU seson 2    
ในวันที่ 5,12,19 และ 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 1001 มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการเท่ากับ 3.72 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 
 

งานศูนย์
ภาษา 

1.3.1.2 จ านวน
นักศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่เข้า
ร่วมการอบรมด้าน
ภาษา 

1,000 
คน 

234 คน - อบรมด้านภาษาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต จ านวน 225 คน จ านวน 2 รุ่นๆละ 2 วัน  
นศ.สบ.ปี 2 จ านวน 115 คน 
นศ.สบ.ปี 3 จ านวน 100 คน 
- มีอาจารย์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม ทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU Grad English test) ส าหรับ
อาจารย์ บุคลากร จ านวน 19 คน 

1.3.1.3 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ทักษะด้านภาษา
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 85 ร้อยละ
85.10 

จ านวนนักศึกษาที่เข้าอบรมด้านภาษามีทักษะด้านภาษา
เพ่ิมข้ึนจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 85.10 
 

1.3.1.4 ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 60 ร้อยละ
89.17 

จ านวนผู้สอบทั้งหมด 120 คน สอบผ่านทั้งหมด 107 คน   
คิดเป็นร้อยละ 89.17 

1.3.2 โครงการ
เตรียมความพร้อม

1.3.2.1 ร้อยละของ
หลักสูตรที่จัด
กิจกรรม เตรียมความ

ร้อยละ 80 ร้อยละ100 มีการด าเนินกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วง
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560  

 ทุกคณะ ส านัก
ส่งเสริม
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ของนักศึกษาก่อน
เข้าเรียน 
 

พร้อมของนักศึกษา
ก่อนเข้าเรยีน 

หลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนโดยมีการจัดโครงการ เตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนนักศึกษาสาธารณสุขและนักศึกษา
สถานพยาบาลในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 จ านวน 2 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.3.3 โครงการ
ส่งเสริม และ
สนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+
3+I 

1.3.3.1 ร้อยละของ
โครงการที่ส่งเสริม 
และสนับสนุน พัฒนา
นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการท างานสู่
ประชาคมอาเซียน+
3+I ด าเนินการบรรลุ
ส าเร็จตามบ่งชี้ของ
โครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
93.77 

มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ส่งเสริม และสนับสนุน 
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการท างานสู่ประชาคม
อาเซียน+3+I และผลการด าเนินบรรลุส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
โครงการจ านวน 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 367,300 
บาท เบิกจ่ายแล้ว 344,422.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.77 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 
 กองพัฒนา
นักศึกษา  

กองพัฒนา
นักศึกษา 

1.4.1  โครงการ
พัฒนากิจกรรม 
กระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่าน
การท างานร่วมกบั
ชุมชน 

1.4.1.1 จ านวนชุมชนที่
มีการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติผ่านการ
ท างานร่วมกับชุมชน 

3 
ชุมชน 

2 ชุมชน 1. ชุมชนคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
2. ชุมชนเชียงรากใหญ่ อ าเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 
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1.5.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
ภายในประเทศเพื่อ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนางานตาม
ภารกิจ 

1.5.1.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือ
ภายในประเทศและมี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

3 เครือข่าย มีจ านวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน จ านวน 3 เครือข่าย ได้แก่ 
1.สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลเอกชน 
2.สมาคมวชิาชีพสุขศึกษาแห่งชาติ 
3.เครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขระดับต าบลที่เป็นแหล่งฝึก
ปฏิบัติการสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชัน้ปีที่ 4 
ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ปทุมธาน,ี ปราจีนบุรี และสระแก้ว จ านวน 
33 แห่ง 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 
 

ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.5.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน ใน
อาเซียน+3+I  

1.5.2.1 จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน ในอาเซียน+
3+I และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

10 
เครือข่าย 

- -  ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 
 

หน่วยงาน
วิเทศ
สัมพันธ์  

หมายเหตุ เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (VRU – TEP)  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การวิจัยและสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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2.1.1  โครงการ
พัฒนา อาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษา
ภายในมหาวิทยา-
ลัยให้มีสมรรถนะใน
การผลิตและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
สู่สากล 

2.1.1.1.จ านวน
โครงการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย
ส าหรับนักศึกษา 

8  
โครงการ 

1 โครงการ มีการด าเนินกิจกรรม 
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 23,360 บาท กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา 
สบ.ชั้นปีที่ 4 จ านวน 52 กลุม่ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.1.1.2.ร้อยละของ
อาจารย์ นักวิจัย ที่
ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 อาจารย์ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัย 31 คน 
1.อบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
2. อบรมหลักสูตรการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา   

2.2.1.โครงการ
จัดหาทุนสนับสนุน
การสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.2.1.1 จ านวนเงิน
สนับสนุนการวิจัยจาก
ภายในและภายนอก
ต่อคน 
 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
60,000 บาท 
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  
50,000บาท 

 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์
25,000 บาท 
 

55,508.52 
บาท/คน 

มีอาจารย์ประจ าคณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยใน
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 9 โครงการ จ าแนกเป็น 
งบประมาณภายใน จ านวน 482,900 บาท ทุนภายนอก 
จ านวน 1,237,864 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,720,764 บาท 
ดังนี้ 
 

 สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.2.2. โครงการ
ส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์

2.2.2.1 ร้อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของ

 กลุม่
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

ร้อยละ 20 
 

มีผลงานจ านวนทั้งสิ้น 21 เร่ือง จ าแนกเป็นผลงานที่มีค่าถ่วง
น้ าหนัก 0.20 จ านวน 17 เร่ือง ค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 2 เรื่อง 
และค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 2 เรื่อง ร้อยละของผลรวมถ่ว

 สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ให้มีการเผยแพร่ 
และน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
วิชาการและการ
แข่งขันของประเทศ 

อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

และ
เทคโนโลยี      
ร้อยละ 30 
 กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ         
ร้อยละ 30 
 กลุ่ม
สาขาวิชา
สังคมศาสตร์   
ร้อยละ 20 
ขึ้นไป 

น้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
เท่ากับ ร้อยละ 20  
 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม    
การจัดการ 

2.3.1 โครงการ
สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนนุ การ
พัฒนาประชารัฐลด

2.3.1.1 จ านวน
ผลงานวิจัยที่สร้าง       
องค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ ระดับท้องถิ่น 
และระดับประเทศโดย
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

14 
ผลงาน 

1 ผลงาน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านในจังหวัด
นครนายก (อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวทและอ.ดร.สุนทรี จีนธรรม) 
รางวัลระดับดีมาก การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V ระหว่างวันที่ 2-
4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม    
การจัดการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 



14 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

ความเหลื่อมล้ า 
สร้างความม่ังคั่ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น 
ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.2 จ านวน
นวัตกรรมเพ่ือ
สร้างสรรค์และ/หรือ
แก้ไขปัญหาชุมชน
ท้องถิ่น 

14 
ผลงาน 

- - 

2.3.1.3  จ านวน
บทความที่ได้รับการ
อ้างอิงในระดับชาติ
หรือนานาชาติในปี
การศึกษา 
• ระดับชาติ ร้อยละ 70 
• ระดับนานาชาติ 
ร้อยละ 30 
 

12 
บทความ 

- - 

2.3.1.4 จ านวนรางวัล
ที่อาจารย์และบุคลากร
หรือนักศึกษาที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ 

2 รางวัล 4 ผลงาน 1.การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ขา้วพันธุ์พืน้บา้นในจังหวัด
นครนายก ได้แก่ อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศลิป์เวท และ อ.ดร.สุนทรี จนี
ธรรม ได้รับรางวัลระดับดีมาก การประชุมใหญ่โครงการส่งเสรมิ
การวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V ระหว่าง
วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
2.มีนักศึกษาทีไ่ด้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ       
นีละนิธิ  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 โดยมีนักศึกษาที่ได้รบั
รางวัลดังนี ้
 2.1) ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.3.1 โครงการ
สร้างผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่
ที่ตอบโจทย์
ระดับประเทศชาติ 
และท้องถิ่น เพ่ือ
สนับสนนุ การ
พัฒนาประชารัฐลด
ความเหลื่อมล้ า 
สร้างความม่ังคั่ง
และยั่งยืนของ
ท้องถิ่น 
ประเทศชาติ 

รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ ได้แก่ 
น.ส.พัทธวรรณ สุดถวิล  น.ส.สุภัสสร สังฆกุล 
 2.2) ประเภทรางวัลที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม
ขั้นวิทยาศาตรบัณฑิต กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลเข็ม
เกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ ได้แก่ น.ส.สุภา
รัตน์ คะตา  
3.มีนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปฐม
พยาบาลเบื้องต้น การแข่งขันปฐมพยาบาลเบื้องต้น จาก
ส านักงานสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ได้แก่ 
นายเริงฤทธิ์ นวลน้อม      นายเนติพงศ์  จัทร์กลิ่น และนายกิตติ
ศักดิ์  หอมฉุน 
4.รางวัลโล่เชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติภารกิจเพื่อ
ประโยชน์สุขของชุมชน สังคม และแผ่นดนิ ในโครงการขอท าดเีพื่อ
แผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระราชกรณียกิจ เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นายเริงฤทธิ์  นวลน้อม นายเนติ
พงศ์ จันทร์กลิ่น นายกิตติศักดิ์  หอมฉุน นายวิทยา วิชาโคตร นาย
วิทยา  อินทร์สวุรรณ์ นายปิยชาย  น้อยเจริญ น.ส.สุพรรณษา บญุ
ผาด น.ส.สุพรรษา บุญผาด น.ส.สุภาพร เปลี่ยนกลิ่น และน.ส.
ศิริพร เหล่าดี 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.3.2 โครงการจัด
ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

2.3.2.1 จ านวนครั้ง
การจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ต่อปี
การศึกษา 

2 ครั้ง - -  สถาบัน 
วิจัยและ
พัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.4.1 โครงการ
สร้างเครือข่ายการ
วิจัย 

2.4.1.1.จ านวน
เครือข่ายวิจัยที่มีการ
อุดหนุนทุนวิจัย หรือมี
กิจกรรมในการ
ด าเนินการด้านการ
วิจัยอย่างสม่ าเสมอ 

7   
เครือข่าย 

1 เครือข่าย โครงการวิจัยร่วมกับ สสส. ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 3 
อ าเภอ 12 ต าบล 24 โครงการๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 
1,200,000 บาท 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม
การจัดการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.4.1.2. จ านวนเงินที่
ได้รับการสนับสนุน
การท าวิจัยจาก
เครือข่ายต่อ
ปีงบประมาณ 
 
 
 

3 ล้าน
บาท 

1,200,000 
บาท 

โครงการวิจัยร่วมกับ สสส. ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จ านวน 3 
อ าเภอ 12 ต าบล 24 โครงการๆละ 50,000 บาท เป็นเงิน 
1,200,000 บาท 

 สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลยั
นวัตกรรม     
การจัดการ 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้ด าเนินการ ผู้รายงาน 

2.5.1 โครงการ
พัฒนาองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยสร้าง
ชุมชนอุดมปัญญา 

2.5.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรแห่งการ
เรียนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจัดการความรู้  
ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ
โครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ
โครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนพัฒนาการจัดการความรู้  

ทุก
หน่วยงาน 

งาน
มาตรฐาน
และจัดการ
คุณภาพ  

หมายเหตุ  เกณฑ์การประเมินผล 2.5.1.1  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา 
  ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดท าแผนการจดัการความรู้  

ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
  ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
  ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะ และการน าองค์ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1.1 โครงการ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ Coaching 
และสร้างเครือข่าย 
ในจังหวัดสระแก้ว 

3.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาครูประจ าการ
แบบ  Coaching 

ระดับ 5 - -  ศูนย์ศึกษา
และ
พัฒนาครู 

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย

นวัตกรรม        
การจัดการ 

ศูนย์ศึกษา
และพัฒนา
คร ู
 

3.2.1  โครงการ
บริหารศูนย์ศึกษา
นิเวศชานเมือง 

 
 
 
 
 
 

3.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันศึกษาระบบ
นิเวศชานเมือง  

ระดับ 5 - -  ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
 สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.2.2 โครงการ
บริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
3.2.2 โครงการ
บริหารศูนย์เรียนรู้
ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

3.2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
ร่วมกันเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ระดับ 5 - -  ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 
 

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 

3.2.2.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 

ระดับ 4 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.3.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพ่ือร่วมกัน
ศึกษา แก้ไขปัญหา
ของชุมชนท้องถิ่น
และเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่น
สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
 
 
 

3.3.1.1 จ านวนพื้นที่
เป้าหมายในการ
ด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์ ได้แก่ พ้ืนที่
ภายในมหาวิทยาลัย 
พ้ืนที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัย และ
จังหวัดสระแก้ว 

3 พ้ืนที่ 
 

2 พ้ืนที่ 1.ชุมชนคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
2.ชุมชนเชียงรากใหญ่ อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 

3.3.1.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและ
แก้ไขปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณา
การภารกิจของ
มหาวิทยาลยั  

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ในระดับร้อยละ 51-100 
 
 
 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม        
การจัดการ 

ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.3.1.3 ร้อยละของ
หลักสูตรที่นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสาใน
การด าเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ ์

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 

3.3.2 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ 

3.3.2.1 ร้อยละเฉลี่ย
ของการด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จตาม
แผนงานก าหนด 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ 100 มีกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผนงานก าหนด 2 กิจกรรม  
กิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือในหลวง  
กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็นร้อยละ 100 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 
 ทุก
หน่วยงาน 

 ส านัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ 

3.4.1  โครงการ
บริหารศูนย์พัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

3.4.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
สร้างเครือข่ายชุมชน       
นักปฏิบัติเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

ระดับ  3 - - คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม   

คณะ
มนุษยศาสตร์
และสังคม   

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล 
3.1.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจ าการแบบ  Coaching 
 ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
 ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
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 ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
 ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
 ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาครูประจ าการแบบ Coachingปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจน มีการน าเอาองค์ความรู ้เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
3.2.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกนัศึกษาระบบนิเวศชานเมือง 

ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่มีการน าองค์ความรู้ในด้านระบบนิเวศชานเมืองเพื่อไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

 

3.2.2.1ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกนัเรียนรูต้ามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายมีการน าเอาองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

3.2.2.2  ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
ระดับ 1  มีการมอบนโยบายในการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผูร้ับผดิชอบในการก าหนด และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิด

กระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบตัิได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน สามารถลดข้อผดิผลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏบิัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
ระดับ 3  บุคลากรและนักศึกษามอีุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอยา่งกูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจดัการทรัพยากรและ

เสรมิสร้างอุปปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง  
ระดับ4  มีการก าหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบท่ีเป็นคณะผูบ้ริหาร บุคลากร และนักศึกษา ท่ีเป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและนักศึกษา   

ส่วนใหญ่เช่ือถือปฏิบัตติาม 
ระดับ5มหาวิทยาลยัไดร้ับความชืน่ชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 
 



3.3.1.2ระดับความส าเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกนัศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลยั  

ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาและที่มคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ท่ีปรากฏหลกัฐานที่ชัดเจน 

3.4.1.1 ระดับความส าเรจ็ของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัตเิพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากภายในหรอืภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
 ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มกีารน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒฯตนเองอย่างต่อเนื่อง ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การท านุบ ารุง  สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่และชาต ิ

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1.1 โครงการ
บริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานบริหาร
จัดการงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ 5 ระดับ 5 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวชี้วัด 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน  

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 
 หน่วยงาน
ศิลปวัฒน-
ธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธ
รรม 

4.1.2 โครงการ
พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

4.1.2.1 จ านวนแหล่ง
เรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม   

2 แหล่ง - - หน่วยงาน
ศิลปวัฒน-
ธรรม 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธ
รรม 

4.2.1 โครงการ
บูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการ

4.2.1.1 จ านวน
หลักสูตรที่มีการบูรณา
การการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 มีจ านวนหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ กับการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาทอ้งถิ่นจ านวน 2 หลักสูคร ได้แก ่

 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 

หน่วยงาน
ศิลปวัฒนธ
รรม 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 
รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

วิชาการ กับการจัด
กิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น     

บริการวิชาการ กับการ
จัดกิจกรรมนักศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรม         
และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
 

1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
 

 หน่วยงาน
ศิลปวัฒน-
ธรรม 

4.3.1โครงการสร้าง
เครือข่าย และจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในต่างประเทศ 

4.3.1.1 จ านวน
เครือข่ายที่มีการจัด
กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

 

- -  ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรม     
การจัดการ 

 หน่วยงาน
ศิลปวัฒน- 
ธรรม 

หน่วยงาน
วิเทศ
สัมพันธ์ 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน 4.1.1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานบริหารจัดการงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
  เกณฑ์มาตรฐาน  

1. ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และก าหนดตัวช้ีวัด 
2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และก าหนดบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพือ่ให้สามารถ

ด าเนินการไดต้ามแผน  
3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม  
4. ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กจิกรรมหรือบริหารด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดับชาติ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนิน  3-4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ มีการด าเนินการ 6-7 ข้อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศสู่สากล 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
ต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1.1 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลสู่
ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
จัดการทรัพยากร
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ 5 - - กองการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.2.1 โครงการ 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  

5.2.1.1 ร้อยละของ
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามแผน  

ร้อยละ 80 - - งานนิติการ  
ส านักงาน
อธิการบดี 

งานนิติการ  
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.2.2 โครงการ
เสริมสร้าง             
ธรรมาภิบาลและ
เป็นมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบต่อสังคม 

5.2.2.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผน 
การบริหารส านักงาน  
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
99.75 

ในไตรมาส 4 มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2,628,025.85 
บาทจากงบประมาณทั้งหมด 2,634,352 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 99.75 

ทุกหน่วยงาน  สภา 
 กองแผน 
 กองกลาง  

 สสว. 
 สมจ. 
 ตรวจสอบ
ภายใน 

5.2.3 โครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัย
สู่สากล 

5.2.3.1 ร้อยละ
ความส าเร็จของการ
พัฒนา ปรับปรุง 
สิ่งกอ่สร้าง และ
ครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน  

ร้อยละ 
100 

- - ทุกหน่วยงาน กองกลาง 
ส านักงาน
อธิการบดี 
 



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
ต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.2.4 โครงการ
จัดการมาตรฐาน
การศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือสู่
ความเป็นเลิศ 

5.2.4.1. ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตาม
เกณฑ์ สกอ.  

มากกว่า 
4.50 

3.40 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 
ผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ระดับ
พอใช้ 

ทุกหน่วยงาน ส านัก
มาตรฐาน
และการ
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา 

5.2.4.2. ระดับ
ความส าเร็จการจัดการ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินทีเ่ป็นเลิศ
(EdEPx) 

ระดับ 3 - - ทุกหน่วยงาน ส านัก
มาตรฐาน
และการ
จัดการ
คุณภาพ
การศึกษา 

5.2.5 โครงการ
สื่อสารองค์การและ
การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC)  

5.2.5.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการสื่อสาร
องค์การและการ
สื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

ระดับ 5 ระดับ 5 - 
 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

งาน
ประชาสัม
พันธ์ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

5.2.6 โครงการจัด
ประชุมเพ่ือพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

5.2.6.1 ร้อยละของ
การเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผน 
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
61.06  

งบประมาณท้ังหมด 152,140 บาท เบิกจ่ายแล้ว 92,899 
บาท คิดเป็นร้อยละ 61.06 

 ทุก
หน่วยงาน 
 ส านัก
ส่งเสริม

 ทุก
หน่วยงาน 
 ส านัก
ส่งเสริม
วิชาการ



28 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
ต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

 วิชาการและ
งานทะเบียน 
 ส านักงาน
สภา
มหาวิทยาลัย 

และงาน
ทะเบียน 
 ส านัก 
งานสภา
มหาวิทยา
ลัย 

5.3.1 โครงการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และมหาวิทยาลัย
แห่งความพอเพียง  

5.3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว 

ระดับ 5 - - ทุกหน่วยงาน ส านักงาน
อธิการบดี 

5.4.1 โครงการ
จัดหาและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้
ทรัพยากรสนับสนุน
การศึกษา การวิจัย 
การบริการวิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความ     
พึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุน การเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกและบริการข้ัน
พ้ืนฐานภายใน
มหาวิทยาลัย 

มากกว่า 
3.51 

- -  ส านักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 ทุกคณะ 
 วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 

ส านักวิทย
บริการ
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ระบบเครือข่ายให้

5.4.2.1 ค่าเฉลี่ย          
ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารย์
ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

มากกว่า 
3.51 

- - ทุกหน่วยงาน ศูนย์
คอมพิวเต
อร์  



โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะ 
ต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 

ไตรมาส 4 
ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

พร้อมต่อการเป็น 
Semi residential 
University 

สารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residentialUniversity 

5.5.1 โครงการ
บริหารจัดการ
รายได้จาก
สินทรัพย์ 

5.5.1.1 อัตรา
ผลตอบแทนจาการ
ลงทุน (ROI)  

ร้อยละ 20 - - ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

ส านัก
บริหาร
ทรัพย์สิน
และรายได้ 

5.6.1 โครงการ
บริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต 
เพ่ือให้ได้
มาตรฐานสากล 

5.6.1.1จ านวนน
นักเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

1,566 คน 
 

- - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  

โรงเรียน
สาธิต
มหาวิทยา
ลัยราช
ภัฏวไลย
อลงกรณ์ 

5.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของ
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

มากกว่า  
4.50 

- - 

หมายเหตุ :* เกณฑ์การประเมินผล  
5.1.1.1 ระดับความส าเร็จของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 

ระดบั 1 มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบุคลากรมีระดับความ

ผูกพันต่อองค์กรที่สูงขึ้น 
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5.2.4.2. ระดับความส าเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินที่เป็นเลิศ(EdEPx) 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
ระดับ 5 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

5.2.5.1ระดับความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ต่อภาพลักษณ์องค์กร มากกว่า 3.51  

5.3.1.1 ระดับความส าเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
ระดับ 1 มีการจัดท าแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
ระดับ 2  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
ระดับ 3 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51-100 
ระดับ 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง 
ระดับ 5 มกีารน าผลการด าเนินการเข้ารับการจัดอันดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว  



 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ 2560  

( 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ 2560  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

 
1.1 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
เป้าประสงค์ที่  1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับชาตินานาชาต ิ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

1. ร้อยละของหลักสูตรที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะ 

ร้อยละ  80 ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาลโดยทั้งสองหลักสูตรมีกิจกรรมที่พัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด 

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษาท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ต่อ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  

ร้อยละ  80 ร้อยละ100 จ านวนวิชา (Productive learning) 27 วิชา 
คิดเป็นร้อยละ 100 

3. จ านวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจาก
การเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. ก าหนด 

20 ผลงาน 21 ผลงาน มีผลงานจ านวนทั้งสิ้น 21 เรื่อง รายละเอียดดังนี้ 
1.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ 
การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันที่ 25 
มีนาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

2.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ และ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาะวะเสี่ยงต่อการมีน้ าหนักเกินของนักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับ
งานวิจัย เพ่ือก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
3.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ และอาจารย์พิชสุดา เดชบุญ 
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาชุดประชาชนในหมู่ 1 ต าบลพระอาจารย์  อ าเภอ
องครักษ์  จังหวัดนครนายก.การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
ครั้งที่ 12 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
4.อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ และอาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงใน
หมู่บ้านแอร์วิลล่า หมู่ที่ 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 
2559. โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
5.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ และอาจารย์พิชสุดา เดชบุญ 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับรักษาในหน่วยตรวจอายุกรรมของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัย 
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

6.อาจารย์กฤติเดช ม่ิงไม้ อาจารย์พิชสุดา เดชบุญ  
อาจารย์อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข และอาจาย์สิทธิโชค หายโสก 
การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบ าบัดของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
7.อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ 
ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-
9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
8.อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและการสนับสนุนทางสังคมกับการท ากิจกรรมทาง
กายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9.อาจารย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ 
ความเชื่อทางด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการออกก าลังกายของ
นักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 
8-9 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

10.อาจารย์สิทธิโชค หายโสก 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทองงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
11.อาจารย์นัชชา ยันติ 
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกก าลังกายของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยศัลยกรรม ณ 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ใน วันที่ 31 พฤษภาคม 2559. โรงแรมเช็นทราแกรนด์
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
12.อาจารย์นัชชา ยันติ  และอาจารย์อรรถพล ปิดสายะ 
ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ในชุมชนต าบลหัวไผ่ อ าเภอ
มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2559.ปทุมธานี 
13.อาจารย์อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข และอาจารย์รัตนาภรณ ์อาษา 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 4 ใน วนัที่ 31 พฤษภาคม 2559.       
โรงแรมเช็นทราแกรนด์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

14.อาจารย์กริช เรืองไชย 
พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดกาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ.์ การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มีนาคม 
2559 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
15.อาจารย์เมธี สุทธศิลป์ อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
และอาจารย์เนตรภา  สาสังข์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรี
อยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
16.อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  
และอาจารย์เนตรภา  สาสังข์ 
การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.) อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
17.อาจารย์เนตรภา  สาสังข์ อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  
อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  
ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่    
7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

18.ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ  
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใน
ชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตีพิมในวารสารวิจัยและพัฒนา      
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 59) 
19.อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  อาจารย์ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
และอาจารย์เนตรภา สาสังข์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชียงราย. วารสารเชียงรายเวชสาร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2/2559 (มิ.ย-ธ.ค. 2559). 89-98 
20.อาจารย์สิทธิโชค หายโสก 
มุมมองต่อหน้าที่และความพร้อมในการด าเนินงานด้านสุขภาพของบุคลากรเทศบาลต าบล
จังหวัดพะเยา ตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน–ธันวาคม 2559 
21.อาจารย์เมธี สุทธศิลป์  อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  
และอาจารย์เนตรภา  สาสังข์ 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัด
พิษณุโลก ตีพิมพ์วารสารพุทธชินราชเวชสาร.ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.).304-312 

4. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 60 89.17 จ านวนผู้สอบทั้งหมด 120 คน สอบผ่านทั้งหมด 107 คน คิดเป็นร้อยละ 89.17 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มากกว่า 4.51 4.13 จากการด าเนินงานโครงการติดตามภาวะการมีงานท าและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
พบว่าผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 36.07 โดยคะแนนเฉลี่ย
รวมทั้ง 5 ด้านของบัณฑิต เท่ากับ 4.13  



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

6. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มี
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.46 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 47 
คน จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 57 คน (ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์
ทหาร และผู้ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 82.46  

7. จ านวนหลักสูตรนานาชาติที่เพ่ิมขึ้น 2 หลักสูตร - - 

8. ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการจิตอาสาในการด าเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 หลักสูตรที่มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาในการด าเนินการพันธกิจสัมพันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 
2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล โดยเข้าร่วม
โครงการ “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันที่ 3,8 และ 10 พฤศจิกายน 2559 
บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-8 รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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เป้าประสงค์ 2 : สร้างสังคมอุดมปัญญาและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

1. จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้
ใหม่ที่ตอบโจทย์ ระดับท้องถิ่น และ
ระดับประเทศ โดยได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ  

2 ผลงาน 1 ผลงาน การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านในจังหวัดนครนายก (อ.จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท 
และ อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม)  
รางวัลระดับดีมาก การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP 
CONGRESS V ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

2. จ านวนนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์และ/
หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

14 ผลงาน 
- - 

3. จ านวนครั้งการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ต่อปีการศึกษา 

2 ครั้ง 
- - 

4.จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน
ระดับชาติหรือนานาชาติในปีการศึกษา 
• ระดับชาติ ร้อยละ 70 
• ระดับนานาชาติ ร้อยละ 30 

12 บทความ 

- - 

5. จ านวนเงินวิจัยที่สนับสนุนต่อปี  35 ล้านบาท 55,508.52 
บาท/คน 

มีอาจารย์ประจ าคณะได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 9 โครงการ 
จ าแนกเป็น งบประมาณภายใน จ านวน 482,900 บาท ทุนภายนอก จ านวน 1,237,864 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,720,764 บาท ดังนี้ 

6. ร้อยละของอาจารย์และนักวิจัยที่ท า
วิจัยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50  ร้อยละ 62.50 จ านวนอาจารย์ทั้งหมด 32 คน ซึ่งมีอาจารย์ท าวิจัย 20 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ได้แก่  
1. อาจารย์กฤติเดช มิ่งไม้: การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

2. อาจารย์พชิสุดา เดชบญุ: ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงในหมูบ่้านแอร์วิลล่า หมู่ที่ 2 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี
3. อาจารย์ ดร. อภิชัย คุณีพงษ์: การศึกษาความเครียดของผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบ าบัดของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
4. อาจารย์สิทธิโชค หายโสก: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลยี่ล้น อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
5. อาจารย์นัชชา ยันติ: ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออกก าลังกายของเจ้าหน้าที่          
หอผู้ป่วยศัลยกรรม ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี. 
6. อาจารย์อรรถพล ปิดสายะ: ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง    
ในชุมชนต าบลหัวไผ่ อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. อาจารย์อภิเชษฐ์ จ าเนียรสุข:  พฤติกรรมการบริ โภคอาหารจานด่วนของนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
8. อาจารย์กริช เรืองไชย: พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
9. อาจารย์เมธี สุทธศิลป์: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็น
โรคเบาหวานในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
10. อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์: การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
11. อาจารย์เนตรภา สาสังข์: ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
12. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ: ประสทิธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสขุภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

13. อาจารย์รัตนาภรณ์ อาษา: ภาวะสุขภาพของเกษตรกรไร่อ้อยในต าบลเนินขาม อ าเภอ      
เนินขาม จังหวัดชัยนาท 
14. อาจารย์สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด: การศึกษาความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาชุดของ
ลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
15. อาจารย์จีรภัทร์ อัฐฐิศิลป์เวท: การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัด
นครนายก 
16. อาจารย์  ดร.สินี   ศิริคูณ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคฟันผุของนักเรียนระดับ                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
17. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์: พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางนา อ าเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
18. อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์: ความเชื่อทางด้านสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
19. อาจารย์วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย:  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการ    
ติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
20. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ:ิ พฤติกรรมการบริโภคผลไม้สดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี

7.จ านวนรางวัลที่อาจารย์หรือบุคลากร
หรือนักศึกษาที่ได้รับในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

2 รางวัล 4 ผลงาน 1.การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ข้าวพันธุ์พ้ืนบ้านในจังหวัดนครนายก ได้แก่ อ.จีรภัทร์     
อัฐฐิศิลป์เวท และ อ.ดร.สุนทรี จีนธรรม ได้รับรางวัลระดับดีมาก การประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 HERP CONGRESS V ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
2.มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 
2560 โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังนี้ 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

 2.1) ผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่  1          
กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ รางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของ
มูลนิธิฯ ได้แก่ น.ส.พัทธวรรณ สุดถวิล  น.ส.สุภัสสร สังฆกุล 
 2.2) ประเภทรางวัลที่ 2 รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาตรบัณฑิต กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลเข็มเกียรติยศ พร้อมด้วยประกาศนียบัตรของมูลนิธิฯ 
ได้แก่ น.ส.สุภารัตน์ คะตา  
3.มีนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแข่งขัน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากส านักงานสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ได้แก่         
นายเริงฤทธิ์  นวลน้อม  นายเนติพงศ์  จัทร์กลิ่น และนายกิตติศักดิ์  หอมฉุน 
4.รางวัลโล่เชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน 
สังคม และแผ่นดิน ในโครงการขอท าดีเพ่ือแผ่นดิน สานต่อพระราชปณิธาน สืบสานพระ
ราชกรณียกิจ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้แก่ นายเริงฤทธิ์  นวลน้อม นายเนติพงศ์ 
จันทร์กลิ่น นายกิตติศักดิ์  หอมฉุน นายวิทยา วิชาโคตร นายวิทยา  อินทร์สุวรรณ์ นาย
ปิยชาย  น้อยเจริญ น.ส.สุพรรณษา บุญผาด น.ส.สุพรรษา บุญผาด น.ส.สุภาพร เปลี่ยน
กลิ่น และน.ส.ศิริพร เหล่าดี 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-7 รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เป้าประสงค์ 3 : พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทอ้งถิ่นและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

1.  จ านวนพื้นที่เป้าหมายในการ
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

3 พ้ืนที่  2 พ้ืนที่ 1.ชุมชนคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
2.ชุมชนเชียงรากใหญ่ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.  ระดับความส าเร็จของการสร้าง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  
ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเรจ็ของการ
ด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4  มีการประเมินความส าเรจ็ของการ
ด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ไดร้ับการ
พัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่
ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 
 
 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 1  มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
ระดับ 2  มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
ระดับ 3  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
ระดับ 4  มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
 
 



ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

3.  ร้อยละหลักสูตรที่นักศึกษาเข้าร่วม
ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 

4. ระดับความส าเร็จของการน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 - - 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดที่ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 
1-4 ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  
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เป้าประสงค์ที่ 4 : สืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของชาต ิ

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

1. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน      
การวิจัย การบริการวิชาการ และการจัด
กิจกรรมนักศึกษาต่อโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทั้งหมด 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 มีกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานก าหนด 2 
กิจกรรม  
1. กิจกรรมจิตอาสาท าความดีเพ่ือในหลวง  
2.  กิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ คิดเป็นร้อยละ 100 

2. จ านวนเครือข่ายพันธมิตรทีมีความ
ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและ
ต่างประเทศ 

5 เครือข่าย - - 

3. ร้อยละของรายวิชาที่มีการบูรณาการ
หลักค าสอนของศาสนาในการจัดการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 18.5 รายวิชาที่มีบูรณาการหลักค าสอนของศาสนาในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่รายวิชา
วิจัย/สัมมนา/GE/เตรียมฝึกประสบการณ์/ฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา โดยใช้หลักธรรม
หิริโอตัปปะ และ อิทธิบาท 4 รวมทั้งสิ้น 5 รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 27 
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 18.5 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1-2 ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักศิลปและวัฒนธรรม 
3 รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 



เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

1. จ านวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่  12,000 คน 519 คน จ านวนนักศึกษาคงอยู่ภาคปกติ จ านวนรวมทั้งสิ้น 519 คน ดังนี้ 
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 475  คน 
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสถานพยาบาล จ านวน 44  คน 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 9.68 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน  (นับ
ปฏิบัติงานจริง) จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68 (ข้อมูลจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ) 
 

3. ร้อยละอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 40 ร้อยละ 6.45 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน  (นับ
ปฏิบัติงานจริง) จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 (ข้อมูลจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ) 

4. ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากร
ต่อองค์กร 

มากกว่า 4.50 - งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดีรายงานในภาพรวม 

5. ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมิน
สมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 85  
- งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดีรายงานในภาพรวม 

6. ร้อยละทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
หนังสือต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล
เพ่ือการสืบค้น ที่เพ่ิมขึ้นต่อปี  

ร้อยละ 5 
- - 

7. การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ90 ร้อยละ
91.61 

มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ร้อยละ 91.61 ดังนี้ 
ผลการเบิกจ่ายงประมาณตามแผน จ านวน  4,170,611.25 บาท  
งบประมาณประจ า พ.ศ.2560 ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด 4,552,400 บาท 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ไตรมาส 4 

รายละเอียดการด าเนินการและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาส 4 (1 ก.ค. 2560–30 ก.ย. 2560) 

8.สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดินและงบรายได้ต่อ
งบประมาณท้ังหมด 

1: 5 
- - 

9. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ สกอ. 

มากกว่า 4.50 3.41 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 
2560 ผลการประเมินคุณภาพในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 จากคะแนนเต็ม 5 

10. ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 
(ระดับเอเชีย) 

อันดับที่200 
- - 

11. ค่าคะแนนการประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและคณะ   

มากกว่า 4.50 
- - 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 

1 รศ. ศศินันท์  เศรษฐวัฒนบดี  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2 - 5 อ.สุพจน์ ทรายแก้ว  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

6 อ.สุพจน์ ทรายแก้ว  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7 - 8 ผศ. เจษฎา  ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

9 ผศ. เจษฎา  ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
10 ผศ.สุวิทย์  ฉุยฉาย  รองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
11 ผศ.ร.ท.หญิงวิภาวี  เกียรติศิริ รองอธิการบดี หัวหน้างานส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 


