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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
 ประจำปีงบประมาณ 2561 

1.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

1.ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1  ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ เชิงผลติภาพ 
(Productive learning)1 
ต่อหลักสตูรที่จดัการเรียน
การสอนในคณะ 

ร้อยละ100 ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนหลักสูตรที่มเีกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกดิการเรียนรู้ 
เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  
การเรยีนรู้เชิงผลิตภาพ จำนวน 2 หลักสตูร จาก 2 หลักสูตร ได้แก่  
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 

● ทุกคณะ 
 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

สำนัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  
งาน

ทะเบียน 

1.2 จำนวนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่
ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น 

2 หลักสูตร 0 หลักสูตร จำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาติที่ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึ้น จำนวน 0 หลักสูตร 
แต่คณะได้มีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยจัดทำโครงการ “เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การเขียน
เชิงวิชาการ และการสนทนา เพื่อพัฒนาบุคลากร” 

● ทุกคณะ 
 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

สำนัก
ส่งเสริม

วิชาการและ   
งาน

ทะเบียน 
1.3 ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อ

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2/2560 มีจำนวนหลักสูตรที่มีเกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ เชิงผลิตภาพ (Productive learning)  
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จำนวน 2 หลักสูตร จาก 2 หลักสูตร ได้แก่  

● ทุกคณะ 
 

รศ.ศศินันท์
รอง

อธิการบด ี

สำนัก
ส่งเสริม

วิชาการและ  



 

3 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น จำนวน 
25 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 25 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ตัวอย่าง
รายวิชาและผลงานท่ีโดดเด่น ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (4144801) ผลงานเชิงประจักษ์คือ แผนการปฏิบัติการ
การแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (4143310) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ใช้ใน
การศึกษาชุมชน และโครงการพร้อมคู่มือสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน 
- ชีวสถิติสาธารณสุข (4141605) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 
- ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข (SPH206) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ สื ่อการ
ประชาสัมพันธ์ Well-Being Concepts 
- โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (SPH210) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) กับดักกำจัดยุงจากขวดน้ำ 2) 
สื่อประชาสัมพันธ์การล้างมืออย่างถูกวิธี 
- หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย (SPH203) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) คู่มือ
การทำ CPR 2) mapping การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี 
- การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (4144607) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อโปสเตอร์การให้คำปรึกษา
ทางสุขภาพ 2) กิจกรรมการให้คำปรึกษา ณ บ้านพักคนชรา จังหวัดปทุมธานี 
- การดูแลสุขภาพที่บ้าน (SPH314) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อสาธิตการเยี่ยมบ้านในขั้นเตรียม
วางแผนปฏิบัติฟื้นฟูการประเมินบ้าน 2) เขียนแผนการเยี่ยมบ้าน 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น 
จำนวน 5 วิชา และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ตัวอย่าง
รายวิชาและผลงานท่ีโดดเด่น ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (4164801) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ แผนการ
ปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

งาน
ทะเบียน 
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- การจัดการสถานพยาบาล (SHM101) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ แผนผังโครงสร้างการบริหารของ
สถานพยาบาลในระดับต่างๆ 
- การจัดการการบริบาลสุขภาพ (SHM103) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ คู่มือฉบับย่อในการดูแลผู้ป่วย 
- อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (SHM106) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการจัดน้ำเสีย
โรงพยาบาล 
- ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล (SHM104) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ คู่มือ
ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 

1.4 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียน
การสอนที่ได้รับการเผยแพร่
ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ 
หรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด  

30  ผลงาน 2 ผลงาน จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับระดับชาติ หรือ
นานาชาติหรือตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนดจำนวน 2 ผลงาน 
1. ช่ือผลงานบทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในอำเภอป่าโมก 
จังหวัดอ่างทอง ช่ือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเผยแพร่ในระดับชาติ หน่วยงานผู้จัดวารสาร
กรมการแพทย์ ปีท่ี 43 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 
2. ช่ือผลงานบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่
วัยผู้สูงอายุในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอกบิลทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ช่ือหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตเผยแพร่ในระดับชาติ หน่วยงานผู้จัดวารสารกรมการแพทย์ ปีท่ี 43 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-
สิงหาคม 2561 
3. ช่ือผลงานบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคม
ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลับราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”  ช่ือหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเผยแพร่ในระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัราชภัฎเลย 
4. ช่ือผลงานบทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบรุี” ”  ช่ือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเผยแพร่ใน
ระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัราชภัฎเลย 

● ทุกคณะ 
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1.5 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการอ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์  

5 ผลงาน 0 ผลงาน จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 0 
ผลงาน 
 

● ทุกคณะ  
 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.6 ระดับความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เมื่อ
ทดสอบตามมาตรฐาน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)3 สูงขึ้น 

B2 B2 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ย ังไม่ได้ร ับการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) แต่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ (Smart English Season 2) และมีการจัดสอบ Pre-test, Post test โดยศูนย์ภาษา  
แต่จะมีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
(CEFR) เพิ่มมากข้ึน 
ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียม
ความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจำนวน 1 คน และ มีผลการเรียนระดับ S 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรียม
ความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาจำนวน 113 คน และ มีผลการเรียนระดับ S จำนวน 
105 คน ได้ผลการเรียนระดับ U จำนวน 4 คน ได้ผลการเรียนระดับ I จำนวน 3 คน ได้ผลการเรยีน
ระดับ W จำนวน 1 คน  
ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ผ่านในระดับ S คิดเป็นร้อยละ 92.98 

● ทุกคณะ 
 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

งานศูนย์
ภาษา 

1.7 ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

≥4.51 4.18 จากการดำเนินงานโครงการติดตามภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า
คะแนนเฉลีย่รวมทั้ง 5 ด้านของบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่ากับ 4.18 

● ทุกคณะ 
 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

1.8 ร้อยละของบัณฑติระดับ
ปริญญาตรีที่มีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
78.98 

จำนวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จำนวน 124 คน 
จากผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 157 คน (ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อ อุปสมบท เกณฑ์ทหาร และผู้ทีม่ี
งานทำก่อนเข้าศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 78.98 

● ทุกคณะ 
 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

สำนักส่งเสริม
วชิาการและ
งานทะเบียน 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

1.9 จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจดัการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ  

9 
เรื่อง 

0 เรื่อง ไม่ม ี ● ทุกคณะ 
 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน 

เป้าประสงค์  2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
2.1 จำนวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี4 
 

1.5      
ล้านบาท 

118,000 
บาท 

1. วิจัยเรื่องผลของการประยุกต์ใช้รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยหลักวิธีธรรม วิถีไทย ป้องกันโรค
แทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังชุมชนตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 70,000 บาท 
2. วิจัยเรื่องผลกระทบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีตอ่คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  48,000 บาท 

● ทุกคณะ 
  

รศ.ดร.กรินทร์ 
รองอธิการบด ี

 
 

สถาบันวิจยั
และพัฒนา 

2.2 จำนวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ท่ีสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
แก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 

3 
ผลงาน 

15 ผลงาน คณะมจีำนวนนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ และหรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น จำนวน 15 ผลงาน ซึ่งได้
เป็นผลงานท่ีนักศึกษาท่ีฝึกสหกิจศกึษาได้ทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพของผู้ป่วยในชุมชน อาทิ 
นวัตกรรมเดิน แช่ แก้ไขอาการชาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  โปรแกรมการควบคุมความดันโลหิตสูงของ
ผู้สูงอายุท่ีป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง  

● ทุกคณะ 
 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.3 จำนวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ และนักวิจัยท่ีได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ  

32 
ผลงาน 

34 ผลงาน ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  34 ผลงาน 
1. ชื ่อบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที ่ม ีต ่อพฤติกรรมการป้อ งกัน
ภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ช่ือเจ้าของผลงาน อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
ช่ือวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ีอ้างอิง 2017 
2. ชื่อบทความ ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ ชื่อเจ้าของ
บทความ รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ 
ช่ือวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ีอ้างอิง 2017 
3. ช่ือบทความ ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี 
ช่ือเจ้าของบทความ อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, ภูวสิทธ์ิ ภูลวรรณ 
ช่ือวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ีอ้างอิง 2017 

● ทุกคณะ  
  

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

4. ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุ ในอำเภอ
ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่ือเจ้าของบทความ กฤติเดช มิ่งไม้, ฉันท์ชนก อินทร์ศรี 
ช่ือวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีท่ีอ้างอิง 2017 
5. ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
จังหวัดปทุมธานี ช่ือเจ้าของผลงาน อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
ชื่อวารสาร การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วัน
เดือนปี ”วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
6. ชื่อผลงาน โปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษา   
ช่ือเจ้าของผลงาน ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสารการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันเดือนปี ”วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
7. ชื ่อผลงาน พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ช่ือเจ้าของผลงาน เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท ์
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสารการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันเดือนปี ”วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
8. ช่ือผลงาน ความรู้ ทัศนคติ และพฤตอกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้สูงอายุท่ีมีโรคเรื้อรังใน อำเภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่ือเจ้าของผลงาน กฤติเดช มิ่งไม้ 
เผยแพร่ใน/สถานที ่/วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: ปีที ่ 36 ฉบับที ่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
9. ชื่อผลงาน การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี ช่ือเจ้าของผลงานอภิชัย คุณี
พงษ์ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 14 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
การกีฬา ภาคบรรยาย ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
10. ชื่อผลงาน ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักศึกษาปริญญาตรี ช่ือ
เจ้าของผลงาน อภิชัย คุณีพงษ์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน-
ธันวาคม 2560 TCI กลุ่ม 2 
11. ช่ือผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินของนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียร
รัฐบาล ช่ือเจ้าของผลงาน ศศิธร ตันติเอกรัตน์,อภิชัย คุณีพงษ์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ปีที่7 ฉบับที่2 
กันยายน-ธันวาคม2560 
12. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
ปทุมธานี ช่ือเจ้าของผลงาน รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ 
เผยแพร่ใน/สถานที ่/วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช: ปีที ่ 36 ฉบับที ่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
13. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชื่อเจ้าของผลงาน วิมลรัตน์ 
ถนอมศรีเดชชัย, รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข 
เผยแพร่ใน/สถานที ่/วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: ปีที ่ 36 ฉบับที ่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
14. ช่ือผลงาน ผลการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดนี จังหวัดนครสวรรค์ ช่ือเจ้าของผลงาน ทัศพร ชูศักดิ์ 
เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ กันยายน- ธันวาคม 2560 
15. ชื่อผลงาน “การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการป้องกัน
โรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีการระบาดกับตำบลที่ไม่มีการระบาด ในพื้นที่อำเภอ
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มะขาม จังหวัดจันทบุรี” เจ้าของผลงาน อภิชัย คุณีพงษ์, เสมอ วุฒิ วารสารควบคุมโรค ปีท่ี 44 ฉบับ
ที่ 1เดือน มกราคม-มีนาคม 2561 
16. ชื่อผลงาน “ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของเกษตรกร บ้านไร่สวนลาว อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท” เจ้าของผลงาน อภิชัย คุณีพงษ์ วารสาร
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 41 ฉบับท่ี 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 
17. ช่ือผลงาน “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความฉลาดทางอารมณ์กับความสุขในการ
ทำงานของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดชัยนาท”วารสารการพยาบาลและ
การศึกษา, เจ้าของผลงาน อภิชัย คุณีพงษ์, พรเจริญ บัวพุ่ม, ศิรินุช จันทวี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน
เมษายน-มิถุนายน 2561 
18. ชื ่อผลงาน “ความรู ้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู ้ด ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี” เจ้าของผลงาน ธธิธา  เวียงปฏิ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจั ย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันท่ี 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
19. ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงานภาคเกษตรกรรมในอำเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว”เจ้าของผลงาน นาตยา ดวงประทุม การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  
20. ชื ่อผลงาน “Factors associated with Intention of Preventing Adolescent Pregnancy 
among Female Junior High School Students in Pak Chong district, Nakhon Ratchasima 
province, Thailand ”เจ้าของผลงาน ฉัตรประภา ศิร ิร ัตน์ การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันท่ี 20 มีนาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
21. ช่ือผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี”เจ้าของผลงาน วิรวรรณ ผิวอ่อน  นภัสสร น้ำผึ้ง ทัศพร ชูศักดิ์ การ
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ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
22. ช่ือผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”เจ้าของผลงาน ศรัณย์ภร กุมพล,  
ทิพวัน ประถมพงษ์   มัทธนา คำดี , ทัศพร ชูศักดิ ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลย  
23. ชื่อผลงาน “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง                          
จังหวัดหนองบัวลำภู”เจ้าของผลงาน สุวัฒน์  สิริแก่นทราย การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจ ัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
24. ชื่อผลงาน “ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดในเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ตำบล
บ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”เจ้าของผลงาน สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด การประชุม
วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น “นวัตกรรมงานวิจัยสู่
การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน” วันท่ี 3-4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
25. ชื่อผลงาน “ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกและความผูกพัน
ระหว่างมารดาและทารก ของทารกท่ีมีภาวะป่วย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค”์ 
เจ้าของผลงาน ขนิษฐา จรัสวิศิษฎ์กุล และทัศพร ชูศักดิ์ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม- เมษายน 2561, หน้า 76-86. (TCI กลุ่ม 2) 
26. ชื่อผลงาน “โรงแรมสีเขียว: การริเริ่มของภาครัฐเพื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เจ้าของ
ผลงาน โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ วรวรรณ ประชาเกษม และ อาภาพร รุจิระเศรษฐ การประชุม
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วิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
27. ชื่อผลงาน “ผู้ช่วยชีวิตและคนใกล้ตาย ผู้ใหญ่และผู้น้อย และพ่อค้าและลูกค้า : ความสัมพันธ์
ระหว่างศัลยแพทย์ทรวงอกกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหน้าอกในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน (Life-
savers and Dying People, Maturity and Childhood and Merchants and Customers: 
Relationship between Thoracic Surgeons and Open-heart Surgery Patients in 
Contemporary Thai Society)” เจ้าของผลงาน กิ่งแก้ว ขวัญข้าว, ผกากรอง ขวัญข้าว การประชุม
วิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 1 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
28. ชื่อผลงาน “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ: การพึ่งพาตนเองของชุมชนและการเยียวยาสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ (Local Wisdoms on Health: Community Self Reliance and Spiritual Health 
Healing)” เจ้าของผลงาน กิ่งแก้ว ขวัญข้าว, ผกากรอง ขวัญข้าว การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
ราชนครินทร์ ช้ัน 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธาน ี
29. ช่ือผลงาน “ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิด
ที่ 2 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” เจ้าของผลงาน ทัศพร ชูศักดิ์ เนตรนภา สา
สังข์ และสายสมร เฉลยกิตติ วารสาร เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที ่ 71 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน- 
มิถุนายน 2561, หน้า 105-112. (TCI กลุ่ม 1) 
30. ช่ือผลงาน “ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” เจ้าของผลงาน ทัศพร ชูศักดิ์  เมธี สุทธศิลป์ และกิตติเดช มิ่งไม้ 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2561, หน้า 244-
250. (TCI กลุ่ม 1) 
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31. ช่ือผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” เจ้าของผลงาน นัชชา 
ยันติ และ ฉัตรประภา ศิริรัตน์ วารสารความปลอดภัยและสขุภาพ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม- 
สิงหาคม 2561, หน้า 23-32. (TCI กลุ่ม 2) 
32. ชื ่อผลงาน “Long-Term Trends of Air Pollution in Thailand and Effects on Health” 
เจ้าของผลงาน Will Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris Vardoulakis, Nopadol 
Precha, Wissanupong Kliengchuay, Narut Sahanavin, Ratthaphol Sillaparassamee, 
Kanchana Nakhapakorn, Kraichat Tantrakarnapa, John Cherrie.  Poster presentation in 
ISES-ISEE 2018 JOINT ANNUAL MEETING, OTTAWA-CANADA 26-30 August 2018, 
P02.0960. (International conference)   
33. ชื่อผลงาน “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที ่มีโรคเรื ้อรัง ในอำเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง” เจ้าของผลงาน ภุชงค์ อินทร์ชัย อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข สมชาย ดุรงค์เดช ปุณยนุช สนธิโพธิ์ 
จุฑารัตน์ บรรดิจ ชนาภัทร เอี่ยมสะอาด วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม- 
สิงหาคม 2561, หน้า 100-104. (TCI กลุ่ม 1) 
34. ช่ือผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี” เจ้าของผลงาน อารีย์ สงวนช่ือ พิช
สุดา เดชบุญ รัตนาภรณ์ อาษา พิชญาวดี ศรีธนต์ ศศิธร นวนเทศ และณัชชา คงมั่น วารสารกรมการ
แพทย์ ปีท่ี 43 ฉบับท่ี 4 เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2561, หน้า 105-109. (TCI กลุ่ม 1) 
 

2.4 จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scorpus (พิจารณา
ผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 

20 
บทความ 

0บทความ บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงาน
ย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการอา้งอิง ณ ปีปัจจุบัน ) จำนวน 0 บทความ 
 

● ทุกคณะ 
  

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ที่ได้รับการอ้างอิง ณ ปี
ปัจจุบัน ) 
 
2.5 จำนวนผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ไดร้ับการ
เผยแพรร่ะดับชาติ หรือ
อ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ หรือมผีลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคม  
 

›30 ผลงาน 2 ผลงาน 1. ช่ือผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี”เจ้าของผลงาน วิรวรรณ ผิวอ่อน  นภสัสร น้ำผึ้ง ทัศพร ชูศักดิ์ การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ราชภฏัเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
2. ช่ือผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ”์เจ้าของผลงาน ศรณัยภ์ร กุมพล, 
ทิพวัน ประถมพงษ์   มัทธนา คำดี, ทัศพร ชูศักดิ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจยั
ระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภฏั
เลย  
2. ช่ือผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ”์เจ้าของผลงาน ศรณัยภ์ร กุมพล, 
ทิพวัน ประถมพงษ์   มัทธนา คำดี, ทัศพร ชูศักดิ์  
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวชิาการ ประจำปี 2561  วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

● ทุกคณะ 
 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.6 จำนวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ  

3 ครั้ง 0 ครั้ง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 0  ครั้ง 
 

● ทุกคณะ  
 
 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.7 ร้อยละของอาจารย์หรือ
นักวิจัย ท่ีทำวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค ์

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ…. จำนวนอาจารย/์นักวิจัยทั้งหมด จำนวน 31 คน  มีอาจารย์/นักวิจัยทำวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์   ● ทุกคณะ  
 

รศ.ดร.
กรินทร ์

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

 รอง
อธิการบด ี

 
2.8 จำนวนรางวัลที่อาจารย์ 
หรือบุคลากร หรือนักศึกษา
ที่ได้รับจากงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งใน
ระดับชาติ และนานาชาติ  

1 รางวัล 1 รางวัล - 
 

● ทุกคณะ  
 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2.9 จำนวนชุดโครงการวิจัย
รับใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

1 ชุด
โครงการ 

- - สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

รศ.ดร.
กรินทร ์

รอง
อธิการบด ี

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชมุชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสขุ และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3.1 จำนวนพื้นที่เป้าหมาย
ในการดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  
 

3 พื้นที่5 2 พื้นที่ พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พ้ืนท่ี 
1. ชื่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบล เชียงรากน้อย /อำเภอบางปะอิน/จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
โครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเชียงรากน้อยในการสร้างเสริมสุขภาพ  
วัตถุประสงค์ 

- เพื ่อให้ผู ้สูงอายุมีความรู้และการปฏิบัติตน เรื ่องการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
- เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น 

 
2. ชื ่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบล สวนพริกไทย /อำเภอเมือง /จังหวัด
ปทุมธานี 

● ทุกคณะ 
 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

สำนัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

โครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุในตำบลสวนพริกไทย  
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทย 
- เพื่อฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนให้กับผู้สูงอาย ุ
- เพื่อฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรค 

3. ชื ่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบลคลองห้า /อำเภอคลองหลวง/จังหวัด
ปทุมธานี 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
วัตถุประสงค์ 
-  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพื้นฐานท่ีถูกต้องในการช่วยชีวิต 
-  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีทักษะการปฏิบัติช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานได้
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
-  เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถนำความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในงานบริการุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
4. ช่ือสถานท่ีการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบลสวนพริกไทย /อำเภอเมือง/จังหวัดปทุมธานี 
โครงการโครงการสร ้างเสร ิมส ุขภาพและความปลอดภ ัยจากการใช ้สารเคม ี ในเกษตรกร                      
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี 
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบล สวน
พริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ี
2) เพื่อประเมินสารตกค้างในร่างกายในกลุ่มเกษตรกรตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

5. ชื่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบลเชียงรากน้อย /อำเภอบางปะอิน/จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเชียงรากน้อยในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ และการปฏิบัติตนเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ และการปฏิบัติตนเรื่องการดูแล
สุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่
ให้แก่บุคลอื่นรวมทั้งเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพ 

3.2 ระดับความสำเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกัน
ศึกษาและแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 
   ระดับ 1 มีบันทึกลงนาม
ความร่วมมือ 
   ระดับ 2 มีการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน 

ระดับ 5 ระดับ 4 หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนเชียงรากน้อย และ สวนพริกไทย เพื่อ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
เสี่ยงโรคเรื้อรัง มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับนั้น) 
เป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือโดย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมี
การดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา 
และ รพ.สต.เชียงรากน้อย และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า 
มีความรู้ มีการนำไปใช้ และ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90  
 
หน่วยงานได้สร ้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัต ิก ับชุมชนคลองห้า โดยการเสริมสร้างความรู้  
ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านได้ฝึกปฏบิัติการกับหุ่นฝกึปฏิบัติการโดยมีอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญเปน็ผู้ให้คำแนะนำ ทำให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ และมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น สามารถ
เป็นแกนนำในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ชุมชนต่อไป 

● สำนัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการ
วิชาการ  
● ทุกคณะ  
● วิทยาลัย
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลย
ฯ สระแก้ว  
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป  
 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

สำนัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ

บริการ
วิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

   ระดับ 3 มีการประเมิน
ความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการในระดับร้อยละ 50 
   ระดับ 4 มีการประเมิน
ความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการในระดับร้อยละ 
51-100 
   ระดับ 5 ชุมชน หรือ
องค์กรเป้าหมายทีไ่ดร้ับการ
พัฒนา และที่มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนท่ีปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน 
 

ชุมชนคลองห้าเป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกลงนามความร่วมมือโดย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการ
วิชาการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลคลองห้า และมีการประเมิน
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจ
มากกว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนตำบลสวนพริกไทย โดยสร้างเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกร ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีขึ้น 
เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด  เพื่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ที่ตรวจพบสารเคมี 
และให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เกษตรกรมีพฤติกรรม
การป้องกันสารเคมีที่ถูกต้องต่อไป ชุมชนสวนพริกไทยเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มีการ
นำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนตำบลเชียงรากน้อย โดยสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู ้สูงอายุและกลุ่มเสี ่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีการประเมินความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มเหป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ 80 

3.3 ร้อยละหลักสูตรที่
นักศึกษามีโครงการจิตอาสา
ในการดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์  

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ 100 คณะมหีลักสูตรที่นักศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  จำนวน 2 หลักสูตร 
โดยมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม อาทิ โครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณา
การเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (ค่ายสุขภาพ)  ณ โรงเรียนชุมชนวัดหตัถสารเกษตร 
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 

งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

3.4 ระดับความสำเร็จของ
การน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 
 

- 
 

- สำนักส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ 
บริการวิชาการ 
 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

สำนัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

  ระดับ 1 มีการมอบ
นโยบายในการนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในมหาวิทยาลัย มีการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบใน
การกำหนดและผลักดัน
นโยบายสู่การปฏิบัติงานจน
เกิดกระบวนการวางแผน
งานของเศรษฐกิจพอเพียง
และปฏิบตัิครอบคลุม
กว้างขวางตามสภาพของ
มหาวิทยาลยั 

   ระดับ 2 มหาวิทยาลยั
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง
ในทางที่ดี คุณภาพสูงข้ึน 
สามารถลดข้อผิดพลาดใน
การบริหารงานลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหม้ีความ
รวดเร็วข้ึน  
   ระดับ 3 บุคลากรและ
นักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้
ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมี
การประเมินความคุ้มทุนจาก
การใช้ทรัพยากรเพื่อการ
แก้ไข ปรับปรุง พัฒนา

บริการ
วิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

วิธีการจัดการทรัพยากรและ
เสรมิสร้างอุปนิสัยที่ดีในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

  ระดับ 4 มีการกำหนด
หรือประกาศกลุ่มบคุคล
ต้นแบบท่ีเป็นคณะผู้บริหาร 
บุคลากร และนักศึกษา ท่ี
เป็นต้นแบบแห่งวิถีตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจนบุคลากรและ
นักศึกษาส่วนใหญ่เช่ือถือ
และปฏิบตัิตาม    
ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รบั
ความช่ืนชมอย่างกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติ
คุณเป็นที่ยอมรับในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.5 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจดัการ
ตนเอง  
 

 2 ชุมชน6 2 ชุมชน6 จำนวน 2 ชุมชน 
1. ช่ือชุมชน เชียงรากน้อย ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุโดยมีโรงเรียนผู้สูงอายุตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อยซึ่งรับ
นักเรียนผู้สูงอายุเป็นรุ่นและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายุนอกจากนี้เทศบาล
ตำบลเชียงรากน้อยยังมีการจัดกิจกรรมหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ช่ือชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

● สำนัก
ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
บริการวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลยั
นวัตกรรมการ

ผศ.ดร. 
นฤมล 

รองอธิการบด ี

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้
และบริการ
วิชาการ 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

ชุมชนคลองห้าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมด้านอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีจิตใจเสียสละ 
อาสาเข้ามาดูแลรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยที่ตั้งของชุมชนอยู่ในพื้นที่
เทศบาลตำบลคลองห้า ซึ่งชุมชนมีความต้องการได้รับการเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การช่วยชีวิตบุคคล
ใกล้ตัวในภาวะฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีซึ่งจะช่วย
ให้สมองไม่ขาดเลือด และสามารถกลับมาทำงานได้เป็นปกติ ทั้งนี้เทศบาลคลองห้าจึงเห็นความสำคัญ
ในการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นคืนชีพ 
ซึ่งจะสามารถเป็นแกนนำในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ดีสามารถเผยแพร่และอบรม รวมทั้ง
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้ได้ครอบคลุมพื้นท่ีและส่งผลที่ดีกับชุมชนต่อไป 

จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
● งานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

3.6 มหาวิทยาลัยมีการเปดิ
การบรรยายสาธารณะ 
(Public Lecture) เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนได้เข้ามา
ฟังแนวความคิดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจน
ได้รับการยกย่องจาก
หน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชน  

1 
หน่วยงาน 

- - 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

คณะมนุษย- 
ศาสตร์และ
สังคมศาสต

ร์ 

เป้าประสงค์ที่  4 บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จิตสำนึกที่ดีต่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานบริหาร
จัดการงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

ระดับ 5 ระดับ 5               ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่
ระดับ 5  
คณะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดทำแผนงบประมาณ
ประจำปีด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการร่วมดำเนินงานกับ งานศิลปวัฒนธรรม โดยใน
ไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินโครงการวันลอยกระทง ซึ่งคณะได้ไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดนาง
นพมาศ ,คณะกรรมการประกวดกระทง, คณะกรรมการปฐมพยาบาล และคณะกรรมการประเมินผล

● งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
● ทุกคณะ  
● วิทยาลยั
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

โครงการ ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการและมีการ
เผยแพร่กิจกรรมผ่านเวปไซด์ของคณะและมหาวิทยาลัย 
            ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ดำเนินงาน กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ำดำหัว เทศกาลสงกรานต ์ในวันที ่5 และ 11 เมษายน 
2561 มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
 
1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
2. ดำเนินการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสำเร็จของตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำ
อุปสรรค/ปัญหาในการดำเนินงานไปปรับปรุงในปีต่อไป 
6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเวปไซด์
คณะฯ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของคณะฯ 
             ผลการดำเนินงาน “กิจกรรมทำนุบำรุงเผยแพร่ สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน
เข้าพรรษา “  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระดับ 5 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับนั้น) 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 
2. มีการจัดทำแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 การดำเนินงานบริหารจัดการ
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการดำเนินงาน กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ              
วันสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์   ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
2.1 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
2.2 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 100 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สระแก้ว 
● งานศึกษา
ทั่วไป  
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

4. ประเมินความสำเร็จของตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำ
อุปสรรค/ปัญหาในการดำเนินงานไปปรับปรุงในปีต่อไป 
6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเวปไซด์
คณะฯ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของคณะฯ 
        ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมการ
เฉลิมพระเกียรติวันสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์   ในวันที่ 12 สิงหาคม และ 28 กรกฎาคม 
2561 อยู่ระดับ 5  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 
2. มีการจัดทำแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 
การดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการดำเนินงาน 
กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์   ในวันที่ 12 สิงหาคม และ 
28 กรกฎาคม 2561 มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
2.1 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2.2 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก ร้อยละ 100 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสำเร็จของตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำ
อุปสรรค/ปัญหาในการดำเนินงานไปปรับปรุงในปีต่อไป 
6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเวปไซด์
คณะฯ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของคณะฯ 

4.2 จำนวนผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและ

1 ผลงาน - - 
 

งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
4.3 จำนวนเครือข่าย
พันธมิตรที่มีความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
 

1 เครือข่าย - - งาน
ศิลปวัฒนธรรม 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 

4.4 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อ
ยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

10  
ล้านบาท 

- - ● งาน
ศิลปวัฒนธรรม 
● งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

งานศิลปะ- 
วัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
5.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก  

ร้อยละ 
22.58 

ร้อยละ 
35.42 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่
ลาศึกษาต่อ) จำนวน 24  คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก จำนวน  8.5 คน  เมื่อ
คำนวณตามสตูร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก เท่ากับร้อยละ 35.42 
(หมายเหตุ ใช้หลักเกณฑ์การนับจำนวนตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา) 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลยั
นวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา
ทั่วไป  
● งานศูนย์
ภาษา  

ผศ.เจษฎารอง
อธิการบดี 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
สำนักงาน
อธิการบดี 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

5.2 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ  
9.67 

ร้อยละ  
16.67 

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่
ลาศึกษาต่อ) จำนวน 24 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการจำนวน 4 คน  เมื่อ
คำนวณตามสตูรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 
16.67  (หมายเหตุ ใช้หลักเกณฑก์ารนับจำนวนตามเกณฑ์ประกันคณุภาพการศึกษา) 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลยั

นวัตกรรมการ 
● มรภ.วไลยฯ 

สระแก้ว 
● งานวิชาศึกษา

ทั่วไป  
● งานศูนย์

ภาษา  

ผศ.เจษฎารอง
อธิการบดี 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
สำนักงาน
อธิการบดี 

5.3 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  

› 4.50 - - สำนักงาน
อธิการบดี 

ผศ.เจษฎารอง
อธิการบดี 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
สำนักงาน
อธิการบดี 

5.4 ร้อยละของบุคลากรที่มี
ผลการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด  

ร้อยละ 90 ร้อยละ 
94.73 

ปีงบประมาณ 2561 จากบุคลากรทั้งหมด จำนวน 38 คน ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
กำหนด จำนวน 36 คน มีบุคลากรที่ไมผ่่านการประเมิน จำนวน 2 คน ร้อยละของบุคลากรที่มผีล
ประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ร้อยละ 94.73 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎารอง
อธิการบดี 

งาน
บริหารงาน

บุคคล
สำนักงาน
อธิการบดี 

5.5 การใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ  
90 

ร้อยละ  
99.56 

ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 
งบประมาณจัดสรรตามแผนของไตรมาส 1 จำนวน 1,439,524.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.56  
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 
งบประมาณจัดสรรตามแผนของไตรมาส 2 จำนวน 2,769,319.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.71 
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 
งบประมาณจัดสรรตามแผนของไตรมาส 3 จำนวน 3,649,123 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.05 
ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 
งบประมาณจัดสรรตามแผนของไตรมาส 4 จำนวน 4,781,392.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.56 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎารอง
อธิการบดี 

กองนโยบาย
และแผน 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

5.6 สัดส่วนงบลงทุนแผ่นดิน
และงบรายไดต้่อ
งบประมาณทั้งหมด 

1:5 1 : 4.01 งบลงทุนภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จำนวน 1,210,000 บาท จำแนกเป็น งบรายได้จำนวน 
450,000 บาท งบแผ่นดิน 760,000 บาท ท้ังนี้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีงบแผ่นดินและรายได้ 
ทั้งสิ้นจำนวน 4,802,217 บาท  ตามค่าเป้าหมายตัวบ่งช้ีจะต้องมีงบลงทุน 1:5 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีผลดำเนินการ งบลงทุน 1,189,229.03 บาท : 
งบประมาณทั้งหมด 4,802,217 บาท  คิดเป็น 1 : 4.01 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎารอง
อธิการบดี 

กองนโยบาย
และแผน 

5.7 สัดส่วนงบประมาณ
แผ่นดินต่องบประมาณ
รายได ้

60:40 34.68 : 
65.32 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 4,802,217 บาท จำแนกเป็น งบแผ่นดิน 
1,685,383 บาท เป็นเงินรายได้ 3,116,834 บาท คิดเป็นสัดส่วนงบประมาณแผนดิน 35.09 : งบ
รายได้ 64.90 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

กอง
นโยบาย
และแผน 

5.8 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 - - สำนักงาน
อธิการบด ี

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
บริหารงาน

บุคคล
สำนักงาน
อธิการบด ี

5.9 ร้อยละของผลการ
ประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับคณะ และ
มหาวิทยาลยัภายในตาม
เกณฑ์ สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 ร้อยละ…… มหาวิทยาลยัไดร้ับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับคณุภาพระดับด ี

• งาน
มาตรฐานและ
จัดการ
คุณภาพ 
• ทุก
หน่วยงาน 

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

งาน
มาตรฐาน

และ      
จัดการ
คุณภาพ 

5.10 ร้อยละของคะแนน
การประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลยัและคณะ 
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 ร้อยละ…… 1. มหาวิทยาลัยไดร้ับการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปี ............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
.....................เปรียบเทียบกับปี ............. มีคะแนนเฉลีย่อยู่ท่ี .....................โดยคิดเป็นค่าเพ่ิมขึ้น/
ลดลงร้อยละ ..................... 
2. มหาวิทยาลัยไดร้ับการประเมินผลงานของคณะ ปี ............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................
เปรียบเทยีบกับปี ............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ท่ี .....................โดยคดิเป็นค่าเพิม่ขึ้น/ลดลงร้อยละ 
..................... 

หน่วยงาน
ทั้งหมด 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

สำนักงาน
สภา

มหาวิทยาลั
ย 
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ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

5.11 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

≤15 ≤…… มหาวิทยาลยัราชภฏัจำนวน ท้ังหมด 38 แห่ง โดยในไตรมาสที่.............มหาวิทยาลัยได้รับการจดัอับ
ดับด้วย Webometrics Ranking อยู่ลำดับท่ี.............ในกลุม่ราชภฏั 

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร. 
นฤมล 
รอง

อธิการบด ี

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5.12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มี
ต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิต ิ

› 4.00 - - สำนักงาน
อธิการบด ี

ผศ.เจษฎา
รอง

อธิการบด ี

สำนักงาน
อธิการบด ี

5.13 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

อันดับที่ 
200 

- - ● หลักสูตร
สิ่งแวดล้อม 
คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
● สำนักงาน
อธิการบดี 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลยั
นวัตกรรมการ
จัดการ 
●  มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

ผศ.เจษฎารอง
อธิการบดี 

สำนักงาน
อธิการบดี 

5.14 ร้อยละทรัพยากรทีเ่อื้อ
ต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ
ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ต่อ
ปีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ   5 - - สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร. 
นฤมล 

รองอธิการบด ี

สำนักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



 

27 
 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปีงบ พ.ศ.

2561 

ผลการ
ดำเนินงาน
สะสมถึงไตร

มาสที่ 4 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผู้กำกับดูแล
ตัวชี้วัด 

หน่วยงาน
จัดเก็บ
ข้อมูล
ตัวชี้วัด 

5.15 จำนวนนักศึกษาภาค
ปกติคงอยู่  

550 คน 467 คน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติคงอยู่ จำนวน 467 คน ณ วันที่ 10 กันยายน 
2561 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลยั
นวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ 
สระแก้ว 

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ  
งานทะเบียน 

5.16 อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI) ของสำนัก
บริหารทรัพย์สินและรายได ้

≥ 20 - - งานบริหาร
ทรัพย์สินและ
รายได้ 

ผศ.ดร. 
นฤมล 

รองอธิการบด ี

งานบริหาร
ทรัพย์สินและ

รายได ้

5.17 ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(ONET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์คะแนน ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

≥ ร้อยละ
50 

- - โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏวไลย
อลงกรณ์             
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

รศ.ศศินันท์
รองอธิการบด ี

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลย

อลงกรณ์             
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
2.ผลการดำเนินงานตามตัวชีว้ัดโครงการ 

 ประจำปีงบประมาณ 2561 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

2.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคณุภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวเิคราะห์ และการเรียนรูต้ลอดชีวิต มีศกัยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.1.1 โครงการพฒันา
ปรับปรุงหลักสูตรหรือ
พัฒนากระบวนการ    
จัดการเรียนรู้        เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 
ต่อหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในคณะ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2560 มีจำนวนหลักสูตรที่มีเกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning)  2 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 2หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน  2 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

สำนักส่งเสริม
วิชาการและ   งาน
ทะเบียน 

1.1.2 โครงการบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive 
learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิง
ผลิตภาพ (Productive 
learning) 

ร้อยละ 100 - - ● สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 
● บัณฑิตวิทยาลยั 
● กองพัฒนานกัศกึษา 

● สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและ   
งานทะเบียน 
● กองพัฒนา
นักศกึษา 

1.1.3 โครงการพฒันา/
ปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ/นานาชาต ิ

1.1.3.1 จำนวนหลกัสูตร
ภาษาอังกฤษ/นานาชาตทิี่
ปรับปรุงพัฒนาเพิ่มขึน้ 

3 หลักสูตร 0 หลักสูตร จำนวนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/นานาชาตทิีป่รับปรุงพัฒนาเพิ่มขึน้ จำนวน 0 หลักสูตร แต่คณะได้มกีาร

ดำเนนิการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลกัสูตรภาษาอังกฤษ โดย
จัดทำโครงการ “เสรมิสร้างทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การเขียนเชงิวิชาการ และการสนทนา เพื่อ
พัฒนาบุคลากร” 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและ   
งานทะเบียน 

1.2.1 โครงการส่งเสริม
การจดัการเรียนรู้ เชิง
ผลิตภาพ 
(Productive 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอน    ในปีการศกึษาทีม่ี
ผลงานเชิงประจกัษ์ต่อรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศกึษา 

ร้อยละ  90 ร้อยละ  100 ในปีการศึกษา 2/2560 มีจำนวนหลักสูตรที่มีเกณฑ์ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิต

ภาพ (Productive learning)  
การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ จำนวน 2 หลักสูตร จาก 2 หลักสูตร ได้แก่  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจดัการ 

• สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและ   งาน
ทะเบียน  
● งานศูนย์
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

learning)  
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น จำนวน 25 วิชา และ

รายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 25 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดดเด่น 
ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (4144801) ผลงานเชิงประจักษ์คือ แผนการปฏิบัติการการแก้ไข

ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การจัดการสาธารณสุขในชุมชน (4143310) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ใช้ในการศึกษาชุมชน 

และโครงการพร้อมคู่มือสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน 
- ชีวสถิติสาธารณสุข (4141605) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติ 
- ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางสาธารณสุข (SPH206) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ สื่อการประชาสัมพันธ์ 

Well-Being Concepts 
- โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ (SPH210) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) กับดักกำจัดยุงจากขวดน้ำ 2) สื่อ

ประชาสัมพันธ์การล้างมืออย่างถูกวิธี 
- หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทาสาธารณภัย (SPH203) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) คู่มือการทำ CPR 

2) mapping การปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี 
- การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ (4144607) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อโปสเตอร์การให้คำปรึกษาทางสุขภาพ 

2) กิจกรรมการให้คำปรึกษา ณ บ้านพักคนชรา จังหวัดปทุมธานี 
- การดูแลสุขภาพที่บ้าน (SPH314) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ 1) สื่อสาธิตการเยี่ยมบ้านในขั้นเตรียมวางแผน

ปฏิบัติฟื้นฟูการประเมินบ้าน 2) เขียนแผนการเยี่ยมบ้าน 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เปิดสอนรายวิชาทั้งสิ้น จำนวน 5 วิชา 

และรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100  ตัวอย่างรายวิชาและผลงานที่โดดเด่น 
ได้แก่ 
- สหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล (4164801) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ แผนการปฏิบัติการการ

แก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การจัดการสถานพยาบาล (SHM101) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ แผนผังโครงสร้างการบริหารของสถานพยาบาล

ในระดับต่างๆ 
- การจัดการการบริบาลสุขภาพ (SHM103) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ คู่มือฉบับย่อในการดูแลผู้ป่วย 
- อนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ (SHM106) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ รายงานการจัดน้ำเสียโรงพยาบาล 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศกึษาทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 
● งานศูนย์วทิยาศาสตร ์
● สำนักส่งเสรมิวิชาการ
และงานทะเบียน 

วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ศัพท์ทางการแพทย์เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล (SHM104) ผลงานเชิงประจักษ์ คือ คู่มือศัพท์ทางการแพทย์
เพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล 

1.2.1 โครงการส่งเสรมิ 
การจดัการเรียนรูเ้ชิงผลิต
ภาพ (Productive 

learning) 

1.2.1.2 ร้อยละของนกัศึกษาที่
ปฏิบัติงานสหกิจศกึษาในสถาน
ประกอบการที่มมีาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ จำนวน 124 คน เปรียบเทยีบ

กับ ในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มมีาตรฐาน จำนวน 126 
คน ซ่ึงมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจดัการ 
 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและ  งาน
ทะเบียน 
 

 1.2.1.3 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เกิดจากการเรยีน
การสอนที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรอืนานาชาติหรือ
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนด 

30 
ผลงาน 

2 
ผลงาน 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตาม
เกณฑ์ ก.พ.อ. กำหนดจำนวน 2 ผลงาน 
1. ชื่อผลงานบทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเผยแพร่ในระดับชาติ หน่วยงานผู้จัดวารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 
2. ชื่อผลงานบทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม อำเภอกบิลทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเผยแพร่ใน
ระดับชาติ หน่วยงานผู้จัดวารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2561 
3. ชื่อผลงานบทความวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวทิยาลับราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”  ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตเผยแพร่ในระดับชาติ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 
2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัราชภัฎเลย 
4. ชื่อผลงานบทความวิจัยเรื ่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี” ”  ชื่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเผยแพร่ในระดับชาติ การ
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฎเลยวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ มหาวิทยาลัราชภัฎเลย 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

 1.2.1.4 จำนวนผลงานเชิง
ประจักษ์ของนักศกึษาที่ไดร้ับ
การอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย ์

5   ผลงาน 0 
ผลงาน 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศกึษาที่ได้รับการอ้างอิง หรอืใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 0 ผลงาน 
 

● ทุกคณะ  
● วิทยาลัยนวัตกรรม          
การจัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 

 
 

1.2.2 โครงการเตรยีม   
ความพรอ้มของนกัศกึษา
ก่อนเข้าศกึษา 

1.2.2.1 ร้อยละของหลกัสูตร 
ที่จัดกิจกรรม เตรยีมความ
พร้อมของนักศกึษากอ่นเข้า
ศึกษา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 83.80 มีหลักสูตรเปิดสอนทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 2 กิจกรรม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 111 คน 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 115 
คน 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

1.2.3 โครงการส่งเสรมิ 
และสนับสนุน พฒันา
นักศกึษาให้มีความพร้อม
ในการทำงานสู่ประชาคม    
อาเซียน+3 +I1 

1.2.3.1 ร้อยละของโครงการ
ที่ส่งเสริม และสนับสนุน 
พัฒนานกัศึกษาให้มีความ
พร้อม ในการทำงานสู่
ประชาคมอาเซียน+3+I 
ดำเนนิการบรรลุสำเรจ็ตามตัว
บ่งชี้ของโครงการ 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  100 จำนวนโครงการที ่ส ่งเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาให้ม ีความพร้อม ในการทำงานสู ่ประชาคม
อาเซียน+3+I มีทั้งหมดจำนวน 2 โครงการและมีผลการดำเนินงานกิจกรรมที่บรรลุสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของ

โครงการ จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
ได้แก่ 
1. โครงการรำลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย 
2. โครงการ กิจกรรมวันทาคณาจารย์ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศกึษาทั่วไป 
● กองพัฒนานกัศกึษา 
● งานศูนย์ภาษา 

กองพัฒนา
นักศกึษา 

1.2.4  โครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรูจ้ากการปฏิบัติผ่าน
การทำงานร่วมกับชุมชน 

1.2.4.1 ร้อยละของนักศกึษา
ที่เข้าร่วมโครงการพฒันา
กิจกรรม กระบวนการเรยีนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทำงาน
ร่วมกับชุมชนต่อจำนวน
นักศกึษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
20 
 

ร้อยละ 
100 

นักศึกษาทั้งหมดจำนวน 135 .คน มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรม กระบวนการเรียนรูจ้ากการ

ปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชมุชน จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
1. กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการการศึกษาชุมชนบูรณาการวิชาอนามัยชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 135 คน 
2. โครงการการฝึกทักษะในการวินิจฉัยชุมชนและการให้คำปรึกษาทางสุขภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 135 คน 
3. กิจกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นักศึกษาปีที่ 4 จำนวน 

126 คน เข้าร่วมจำนวน 126 คิดเป็นร้อยละ 100 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศกึษาทั่วไป 
● งานศูนย์ภาษา 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

1.3.1 โครงการพฒันา
ทักษะ       การเรียนรู ้        
ด้านภาษาสากล 

1.3.1.1 ค่าเฉลี่ยความพงึ
พอใจของนกัศึกษา  

› 4.51 4.56 มีนักศกึษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 97 คนได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาตอ่โครงการพัฒนา

ทักษะ การเรียนรู้ด้านภาษาสากล จำนวน 90 คน มีค่าเฉลีย่ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.56 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานศูนย์ภาษา 

งานศูนย์ภาษา 

1.3.1.2 จำนวนนกัศกึษา 
ที่เข้าร่วมการอบรมด้านภาษา 

1,000 
คน 

97 
คน 

มีจำนวนนักศกึษาเข้าร่วมโครงการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ดา้นภาษาสากล จำนวน 97 คน คิดเป็นรอ้ยละ 

92.4 

1.3.1.3 ระดับความ 
สามารถในการใช้ภาษา 
อังกฤษเฉลี่ยของนักศกึษา  
ชั้นปีที่ 4 เมื่อทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น 

B2 - นักศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร ์ยังไม่ได้รบัการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

(CEFR) แต่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการเพือ่ส่งเสริมทกัษะทางดา้นภาษาอังกฤษ 

(Smart English Season 2) และมกีารจดัสอบ Pre-test, Post test โดยศูนย์ภาษา  
แต่จะมีการสนับสนุนให้นกัศึกษาไดร้ับการทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) เพิ่ม
มากขึน้ 
 
ในภาคการศกึษาที่ 1/2560 นักศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรยีมความพรอ้ม

ทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศกึษาจำนวน 1 คน และ มีผลการเรยีนระดับ S 
ในภาคการศกึษาที่ 2/2560 นักศกึษาคณะสาธารณสขุศาสตร์ ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาการเตรยีมความพรอ้ม

ทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศกึษาจำนวน 113 คน และ มีผลการเรียนระดับ S จำนวน 105 คน ได้ผลการ

เรียนระดับ U จำนวน 4 คน ได้ผลการเรียนระดับ I จำนวน 3 คน ได้ผลการเรียนระดบั W จำนวน 1 คน  
ดังนั้นในปีการศกึษา 2560 มีนกัศึกษาที่ผา่นในระดับ S คิดเป็นร้อยละ 92.98 

 1.3.1.4 ระดับความสามารถ
ของนกัศกึษากับการทดสอบ
มาตรฐานภาษาจนี HSK2

สูงขึ้น 

ระดับ 4  ระดับ - ในปีการศกึษา 2560 มีจำนวนของนกัศึกษาเข้ารับการทดสอบความสามารถของนกัศึกษากับการทดสอบ

มาตรฐานภาษาจนี จำนวน…-..คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบความสามารถของนักศกึษากับการทดสอบ

มาตรฐานภาษาจนี ระดับ จำนวน .....-......คน โดยในปีทีผ่่านมามีจำนวนของนักศกึษาเข้ารับการทดสอบ

ความสามารถของนกัศกึษากับการทดสอบมาตรฐานภาษาจนี จำนวน....-....คน มจีำนวนผู้ผ่านการทดสอบ

ความสามารถของนกัศกึษากับการทดสอบมาตรฐานภาษาจนี ระดับ จำนวน ......-.....คน โดยมรีะดับ

ความสามารถสูงขึน้/น้อยลงเท่ากับ......-.....คน (หากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายให้แก้ไข จาก

ระดับ 4  เป็นผลที่ดำเนินการได้จริง) 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานศูนย์ภาษา 

งานศูนย์ภาษา 

1.4.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายในรูปแบบ    
ประชารฐักับหนว่ยงาน

1.4.1.1 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือภายในประเทศ    และมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

14 
เครือข่าย 

1 เครือข่าย เครือข่ายพนัธมิตรที่มีความร่วมมอืภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมร่วมกันจำนวน 1 เครือข่าย 
1. บันทึกขอ้ตกลงและความร่วมมือด้านการพัฒนาเสรมิสร้างสขุภาวะและความเขม้แขง็ของชุมชน ระหว่าง
เทศบาลบึงยีโ่ถ กับคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฎ  วไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์สถานที่ 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ภายในประเทศ เทศบาลบึงยีโ่ถ วนัที ่9 กรกฎาคม 2561 
 

● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศกึษาทั่วไป 

1.4.2 โครงการสร้าง
เครือข่ายร่วมมือกับ
สถานศกึษา หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนใน
อาเซียน+3+I  

1.4.2.1 จำนวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
อาเซียน+3+I และมีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน 

5 เครือข่าย - - ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศกึษาทั่วไป 

งานวิเทศสัมพนัธ์  

หมายเหต ุ 
 1ประชาคมอาเซยีน+3+I หมายถึง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 3 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น และ I คือประเทศอินเดีย 

2 CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  
  CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการกำหนดมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพื่อให้โรงเรียนทุกๆ โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็น

ชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอำนวยการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้น ในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” ให้กับประชากรของตนเอง เพื่อให้ประชากรของทุกๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ เป็นภาษากลาง ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถประสานงานเพื่อดำเนินธุรกรรม และธุรกิจใดๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือวา่
เป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

Proficient User: 
         C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจากแหล่งข้อมูลห ลายๆ แหล่ง ได้สามารถนำเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง 
เหตุผลประกอบต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะนำพูดคุยภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ 
       C2 EOP (Efficient Operational Proficiency):  สามารถเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ โดยมีการติดขัด ให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนในการสื่อสารได้ 

Independent User: 
         B2 (Vantage): สามารถเข้าใจใจความสำคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกของภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุย
ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ทำให้คู่สนทนาเกิดความเครียด 
         B1 (Threshold): สามารถเข้าใจ ใจความสำคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพื้นฐานใน
การสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถอธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้นๆ ได้ 

Basic User: 
           A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อยๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซ้ือสินค้าการเดินทาง ฯลฯ ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันได้ สามารถ
อธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพื้นฐานได้ 
         A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะนำตนเอง และผู้ อื่นได้ สามารถถามตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้าๆ ชัดๆ 
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 3การทดสอบมาตรฐานภาษาจีน HSK สำนักงานเผยแพรภ่าษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่ โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วน คือ สอบข้อเขียน และ การพูด  
 การสอบข้อเขยีน แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้  
  ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพทแ์ละประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ 
  ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใชภ้าษาจีนสื่อสารเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวนั เรียนรู้ศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ 
  ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใชภ้าษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงานและทอ่งเที่ยวประเทศจนี เป็นต้น เรียนรู้คำศัพท์มาแลว้         อย่างน้อย 600 คำ 
  ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใชภ้าษาจีนสื่อสารในหวัข้อทีก่วา้งขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อยา่งคล่องแคล่ว เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1,200 คำ 
  ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพแ์ละนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีน    ในที่สาธารณะได้ เรียนรู้คำศัพท์มาแลว้อย่างน้อย 2,500 คำ 
  ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและอ่านขา่วสารภาษาจีนได้อยา่งดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อยา่งคล่องแคล่ว เรียนรู้ศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป 
 การสอบสามารถ การพูด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
  ระดับต้น  ระดับกลาง ระดับสูง  
 
 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปญัหาหรือเสริมสรา้งความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น    

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

2.1.1 โครงการจัดหาทนุ
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจยั 

2.1.1.1จำนวนเงินสนับสนนุ
การวจิัยต่อป ี

1.5     ล้าน
บาท 

118,000 บาท จำนวนเงนิสนับสนุนการวจิัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 118,000 บาท 
1. ชื่อโครงการวิจยั ผลของการประยุกต์ใชร้ปูแบบการสร้างเสรมิสุขภาพดว้ยหลกัวิธธีรรม วถิีไทย ป้องกันโรค
แทรกซ้อนในผู้สูงอายุทีม่ีภาวะโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงัชุมชนตำบลเชยีงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรอียธุยา.งบประมาณจาก สวพ. 
จำนวน... 70,000 บาท 
2. ชื่อโครงการวิจยั ผลกระทบของโรงงานอตุสาหกรรมที่มีตอ่คุณภาพชีวติของประชาชนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  งบประมาณจาก สวพ.  
จำนวน.... 48,000 บาท 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  การ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานศูนย์ภาษา  
● งานวิชาศกึษาทั่วไป  
● สถาบันวิจยัและพัฒนา  

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์เพือ่เสริมสร้าง
ความเขม้แขง็เพื่อการ
พัฒนาทอ้งถิน่   

2.2.1.1 จำนวนผลงานวิจยั
หรือนวัตกรรมที่สร้างองค์
ความรู้ใหมท่ี่ตอบโจทย์ระดับ
ท้องถิ่นหรอืสร้างสรรค์หรือ
แก้ไขปัญหาชมุชนท้องถิ่น 

3 ผลงาน - - ● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  การ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● สถาบันวิจยัและพัฒนา  
● งานวิชาศกึษาทั่วไป  

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

2.2.1.2 จำนวนผลงานวิจยั 32 ผลงาน 34 ผลงาน ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 28 ผลงาน ● ทุกคณะ  สถาบันวิจยัและ
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ของอาจารย์ และนกัวจิัยที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ

ระดับชาต ิ28 ผลงาน 
1. ชื่อบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ใน
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชื่อเจ้าของผลงาน อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
ชื่อวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่อ้างอิง 2017 
2. ชื่อบทความ ประสิทธิภาพการดูดซับโครเมียมเฮกซาวาเลนต์ (VI) โดยใช้ถ่านกัมมันต์ ชื่อเจ้าของบทความ 

รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ 
ชื่อวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่อ้างอิง 2017 
3. ชื่อบทความ ทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี ชื่อ

เจ้าของบทความ อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, ภูวสิทธิ์ ภูลวรรณ 
ชื่อวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่อ้างอิง 2017 
4. ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของอาการปวดข้อเข่าของผู้สูงอายุ ในอำเภอผักไห่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของบทความ กฤติเดช มิ่งไม้, ฉันท์ชนก อินทร์ศรี 
ชื่อวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่อ้างอิง 2017 
5. ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มีต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จังหวัด

ปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงาน อ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ 
ชื่อวารสาร การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 วันเดือนปี ”วัน
ศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
6. ชื่อผลงาน โปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนประถมศึกษา ชื่อเจ้าของ
ผลงาน ศศิธร ตันติเอกรัตน์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสารการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 
1 วันเดือนปี ”วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
7. ชื่อผลงาน พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานระดับปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ของโรงงานอุตสาหกรรมแห่ง
หนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ชื่อเจ้าของผลงาน เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสารการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 
1 วันเดือนปี ”วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา 
8. ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ และพฤตอกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังใน อำเภอวังน้อย 

● วิทยาลัยนวัตกรรม  การ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
●  สถาบันวจิัยและพัฒนา   
● งานศึกษาทั่วไป  
● งานศูนย์ภาษา  

พัฒนา 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของผลงาน กฤติเดช มิ่งไม้ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560 
9. ชื่อผลงาน การศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีต่อความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงานอภิชัย คุณีพงษ์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา 
ภาคบรรยาย ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 
10. ชื่อผลงาน ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะน้ำหนักเกินของนักศึกษาปริญญาตรี ชื่อเจ้าของผลงาน 
อภิชัย คุณีพงษ์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 10 ฉบับที่ 37 เดือนกันยายน-ธันวาคม 

2560 TCI กลุ่ม 2 

11. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินของนกัเรยีนประถมศึกษาโรงเรียรรฐับาล ชื่อ
เจ้าของผลงาน ศศิธร ตันติเอกรัตน์,อภิชัย คุณีพงษ์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ปีที่7 ฉบับที่2 กันยายน-

ธันวาคม2560 
12. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ชื่อ
เจ้าของผลงาน รัตนาภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, พิชสุดา เดชบุญ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560 
13. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี ชื่อเจ้าของผลงาน วิมลรัตน์ ถนอมศรีเดชชัย, รัตนา
ภรณ์ อาษา, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช: ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560 
14. ชื่อผลงาน ผลการดำเนินงานหมู่บ้านไอโอดีน จังหวัดนครสวรรค์ ชื่อเจ้าของผลงาน ทัศพร ชูศักดิ์ 
เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 18 ฉบับพิเศษ กันยายน- ธันวาคม 2560 
15. ชื ่อผลงาน “การเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการป้องกันโรค
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม
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รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

ไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลที่มีการระบาดกับตำบลที่ไม่มีการระบาด ในพื้นที่อำเภอมะขาม จังหวัด

จันทบุรี” เจ้าของผลงาน อภิชัย คุณีพงษ์, เสมอ วุฒิ วารสารควบคุมโรค ปีที่ 44 ฉบับที่ 1เดือน มกราคม-

มีนาคม 2561 
16. ชื่อผลงาน “ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของ
เกษตรกร บ้านไร่สวนลาว อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท” เจ้าของผลงาน อภิชัย คุณีพงษ์ วารสารส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 
17. ชื่อผลงาน “ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การ ความฉลาดทางอารมณ์กับความสุขในการทำงานของ

พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนของจังหวัดชัยนาท”วารสารการพยาบาลและการศึกษา, เจ้าของ

ผลงาน อภิชัย คุณีพงษ์, พรเจริญ บัวพุ่ม, ศิรินุช จันทวี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 
18. ชื่อผลงาน “ความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี” เจ้าของ
ผลงาน ธธิธา  เวียงปฏิ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 
มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
19. ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียดของแรงงานภาคเกษตรกรรมในอำเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว”เจ้าของผลงาน นาตยา ดวงประทุม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
20 .  ช ื ่ อ ผ ล ง าน  “Factors associated with Intention of Preventing Adolescent 
Pregnancy among Female Junior High School Students in Pak Chong district, 
Nakhon Ratchasima province, Thailand ”เจ้าของผลงาน ฉัตรประภา ศิริรัตน์ การประชุม

วิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต ิครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา  
21. ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ 
จังหวัดปราจีนบุรี”เจ้าของผลงาน วิรวรรณ ผิวอ่อน  นภัสสร น้ำผึ้ง ทัศพร ชูศักดิ์ การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
22. ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”เจา้ของผลงาน ศรัณย์ภร กุมพล, ทิพวัน ประถมพงษ์   
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มัทธนา คำด,ี ทัศพร ชูศักดิ์ การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
23. ชื่อผลงาน “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง  จังหวัด
หนองบัวลำภู”เจ้าของผลงาน สุวัฒน์  สิริแก่นทราย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราช
ภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
24. ชื่อผลงาน “ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ยาแก้ปวดในเกษตรกรบ้านน้อยพัฒนา ตำบลบ้านเดื่อ 
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ”เจ้าของผลงาน สุทธิกาญจน์ มุงขุนทด การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น “นวัตกรรมงานวิจัยสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทย
อย่างยั่งยืน” วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
25. ชื่อผลงาน “ผลการนวดสัมผัสทารกโดยมารดาที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกและความผูกพันระหว่าง
มารดาและทารก ของทารกที่มีภาวะป่วย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์” เจ้าของผลงาน 
ขนิษฐา จรัสวิศิษฎ์กุล และทัศพร ชูศักดิ์ วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม- เมษายน 2561, หน้า 76-86. (TCI กลุ่ม 2) 
26. ชื่อผลงาน “โรงแรมสีเขียว: การริเริ่มของภาครัฐเพื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เจ้าของผลงาน 
โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ วรวรรณ ประชาเกษม และ อาภาพร รุจิระเศรษฐ การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 17 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี 
27. ชื่อผลงาน “ผู้ช่วยชีวิตและคนใกล้ตาย ผู้ใหญ่และผู้น้อย และพ่อค้าและลูกค้า: ความสัมพันธ์ระหว่าง

ศัลยแพทย์ทรวงอกกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดหน้าอกในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน (Life-savers and 
Dying People, Maturity and Childhood and Merchants and Customers: 
Relationship between Thoracic Surgeons and Open-heart Surgery Patients 
in Contemporary Thai Society)” เจ้าของผลงาน กิ่งแก้ว ขวัญข้าว, ผกากรอง ขวัญข้าว การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 1 
มิถุนายน 2561 ณ ห้องราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
28. ชื่อผลงาน “ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ: การพึ่งพาตนเองของชุมชนและการเยียวยาสุขภาวะทางจิต

ว ิญญาณ (Local Wisdoms on Health: Community Self Reliance and Spiritual 
Health Healing)” เจ้าของผลงาน กิ่งแก้ว ขวัญข้าว, ผกากรอง ขวัญข้าว การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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“นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องราช
นครินทร์ ชั ้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
29. ชื่อผลงาน “ผลการใช้โปรแกรมการดูแลเท้าเพื่อป้องกันการถูกตัดขาของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 

ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์” เจ้าของผลงาน ทัศพร ชูศักดิ์ เนตรนภา สาสังข์ และ

สายสมร เฉลยกิตติ วารสาร เวชสารแพทย์ทหารบก ปีที่ 71 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน- มิถุนายน 2561, หน้า 

105-112. (TCI กลุ่ม 1) 
30. ชื่อผลงาน “ความผูกพันในการเป็นอาสาสมัครของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอ

ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์” เจ้าของผลงาน ทัศพร ชูศักดิ์ เมธี สุทธศิลป์ และกิตติเดช มิ ่งไม้ วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2561, หน้า 244-250. (TCI กลุ่ม 

1) 
31. ชื ่อผลงาน “ปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี” เจ้าของผลงาน นัชชา ยันติ และ 

ฉัตรประภา ศิริรัตน์ วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม- สิงหาคม 2561, 
หน้า 23-32. (TCI กลุ่ม 2) 
32. ช ื ่อผลงาน “Long-Term Trends of Air Pollution in Thailand and Effects on 
Health”  เ จ ้ า ข อ ง ผล ง าน  Will Mueller, Susanne Steinle, Miranda Loh, Sotiris 
Vardoulakis, Nopadol Precha, Wissanupong Kliengchuay, Narut Sahanavin, 
Ratthaphol Sillaparassamee, Kanchana Nakhapakorn, Kraichat 
Tantrakarnapa, John Cherrie.  Poster presentation in ISES-ISEE 2018 JOINT 
ANNUAL MEETING, OTTAWA-CANADA 26-30 August 2018, P02.0960. 
(International conference)   
33. ชื่อผลงาน “พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุทีม่ีโรคเรือ้รงั ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง” เจ้าของ

ผลงาน ภุชงค์ อินทร์ชัย อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข สมชาย ดุรงค์เดช ปุณยนุช สนธิโพธิ์ จุฑารัตน์ บรรดิจ ชนาภัทร 
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ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

เอี่ยมสะอาด วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2561, หน้า 100-104. (TCI 
กลุ่ม 1) 
34. ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ในเขต

โรงงานอุตสาหกรรม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี” เจ้าของผลงาน อารีย์ สงวนชื่อ พิชสุดา เดชบุญ 
รัตนาภรณ์ อาษา พิชญาวดี ศรีธนต์ ศศิธร นวนเทศ และณัชชา คงมั่น วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 43 ฉบับที่ 4 
เดือนกรกฎาคม- สิงหาคม 2561, หน้า 105-109. (TCI กลุ่ม 1) 

 

 
 

2.2.1.3 จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิง
ในฐานข้อมูล TCI และ 

Scorpus 

20 บทความ 0 บทความ 0 บทความ 
 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   การ
จัดการ  
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

2.2.1.4  จำนวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้รับ   การ
เผยแพร่ระดับชาติ หรืออ้างอิง 
หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม 
 

›30 ผลงาน 2 ผลงาน ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ หรืออ้างอิง หรือใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 2 ผลงาน 
1. ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บริการของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีมโหสถ 

จังหวัดปราจีนบุรี”เจ้าของผลงาน วิรวรรณ ผิวอ่อน  นภัสสร น้ำผึ้ง ทัศพร ชูศักดิ์ การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย  
2. ชื่อผลงาน “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการใช้บัตรประกันสังคมของบุคลากรสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”เจา้ของผลงาน ศรัณย์ภร กุมพล, ทิพวัน ประถมพงษ์   

มัทธนา คำด,ี ทัศพร ชูศักดิ์  
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภฏัเลยวิชาการ ประจำปี 2561  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม  การ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศกึษาทั่วไป 
 

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

2.2.2. โครงการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาตริ่วมกับ
ภาคีเครือข่าย  

2.2.2.1 จำนวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติหรอื
นานาชาตริ่วมกับภาคีเครือข่าย
ต่อปีงบประมาณ 

3 ครั้ง 0 ครั้ง - ● ทุกคณะ  
● วิทยาลยันวัตกรรม  การ
จัดการ 
● บัณฑิตวิทยาลัย  
● สถาบันวิจยัและพัฒนา  

สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้ดำเนินการ ผู้รายงาน 

● งานวิชาศึกษาทั่วไป  
2.2.3 โครงการพัฒนาชุด
โครงการวจิัยรับใช้สังคมที่
เกิดจาก       ความ
ร่วมมอืองค์กรภาคี
เครือข่าย 

2.2.3.1 จำนวนชุด
โครงการวจิัยรับใช้สังคมทีเ่กดิ
จากความร่วมมอืองคก์รภาคี
เครือข่าย 

1 ชุด
โครงการ 

- - 
 

สถาบันวิจยัและพัฒนา สถาบันวิจยัและ
พัฒนา 

2.3.1 โครงการพฒันา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปัญญา 

2.3.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของ 
การพัฒนาองคก์รแห่งการ
เรียนรูโ้ดยสร้างชมุชนอุดม
ปัญญา 

ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาองคก์รแห่งการเรยีนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
1.มีการจัดทำแผนการจัดการความรู ้ 
2.มีระดับความสำเร็จของการดำเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  
3.มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู ้ 
4.มีการเผยแพรอ่งค์ความรู้สู่สาธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  

● งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 
●  หน่วยงานทั้งหมด 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ  

 
หมายเหตุ เกณฑ์การประเมิน  

2.3.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดมปัญญา  
 ระดับ 1 ทุกหน่วยงานมีการจัดทำแผนการจดัการความรู้  
 ระดับ 2 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ทุกหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51–100  
 ระดับ 4 ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
 ระดับ 5 ทุกหน่วยงานมีการเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์  
 

เป้าประสงค์ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1.1 โครงการสร้าง
เครือข่ายชุมชน นกั
ปฏิบัติ เพื่อรว่มกันศกึษา
แก้ไขปัญหาของชมุชน
ท้องถิ่นและเสริมพลังให้
ชุมชนท้องถิ่นสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยนื  

3.1.1.1 จำนวนพื้นที่
เป้าหมายในการดำเนินงานพันธ
กิจสัมพนัธ ์

3 
พื้นที่1 

 

2 
พื้นที่1 

 

พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 2 พื้นที่ 
1. ชื ่อสถานที ่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบล เชียงรากน้อย /อำเภอบางปะอิน/จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
โครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเชียงรากน้อยในการสร้างเสริมสุขภาพ  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้และการปฏิบัติตน เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
- เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
- เพื่อให้ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น 
2. ชื่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบล สวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
โครงการ ส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทยสำหรับผู้สูงอายุในตำบลสวนพริกไทย  
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลักการแพทย์แผนไทย 
- เพื่อฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนให้กับผู้สูงอายุ 
- เพื่อฝึกทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับใช้รักษาโรค 
3.ชื่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานที่
ถูกต้องในการช่วยชีวิต 
- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
- เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถนำความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานไป
ประยุกต์ใช้ในงานบริการุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4.  ชื่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบลสวนพริกไทย /อำเภอเมือง/จังหวัดปทุมธานี 
โครงการโครงการสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกร                      ตำบล
สวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อส่งเสริมความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบล สวนพริกไทย 
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
2) เพื่อประเมินสารตกค้างในร่างกายในกลุ่มเกษตรกรตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
5. ช ื ่อสถานที ่การดำเนินงานพันธกิจส ัมพันธ ์ช ุมชน/ตำบลเชียงรากน้อย  อำเภอบางปะอินจังหวัด

● สำนักส่งเสรมิ      การ
เรียนรูแ้ละ   บรกิารวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม        
การจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สำนักส่งเสรมิ    
การเรยีนรู้และ
บริการวิชาการ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

พระนครศรีอยุธยา 
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนตำบลเชียงรากน้อยในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ และการปฏิบัติตนเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 2) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ และการปฏิบัติตนเรื่องการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 3) เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่บุคล
อื่นรวมทั้งเป็นต้นแบบทางด้านสุขภาพ 

3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของ
การ สร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกนัศึกษา
และแก้ไขปัญหา   ของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นพืน้ทีเ่ป้าหมาย
ร่วมที่บูรณาการภารกจิของ
มหาวิทยาลัย  

ระดับ 5 ระดับ 4 

 

หน่วยงานได้สร้างเครอืข่ายชุมชนนกัปฏิบัตกิับชุมชนเชยีงรากนอ้ย และ สวนพรกิไทย เพื่อแลกเปลีย่นการเรยีนรู้
ในด้านการส่งเสรมิสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผูสู้งอายุและกลุม่เสีย่งโรคเรื้อรัง มผีลการดำเนินงาน
อยูร่ะดับ 4 เป็นพื้นที่ทีม่ีการบันทึกลงนามความร่วมมอืโดย สำนกัส่งเสริมการเรยีนรูแ้ละบริการวิชาการ และมี
การดำเนนิกจิกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเชยีงรากนอ้ย เทศบาลตำบลพระอนิทร์ราชา และ รพ.สต.
เชียงรากน้อย และมกีารประเมินความสำเรจ็ของการดำเนนิงานตามวตัถุประสงค์ พบวา่ มีความรู้ มกีารนำไปใช้ 
และ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 
หน่วยงานได้สร้างเครอืข่ายชุมชนนกัปฏิบัตกิับชุมชนคลองห้า โดยการเสรมิสร้างความรู้ ความสามารถและทกัษะ
การปฏิบัติการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถปฏิบัติการ
ช่วยฟืน้คืนชีพไดอ้ย่างถูกตอ้ง ถูกวธิี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ฝึกปฏิบัตกิารกับหุ่นฝกึปฏิบัติการ
โดยมอีาจารยผ์ู้เชีย่วชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทำให้อาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้านมีความรู้ความสามารถ 
และมีความมัน่ใจเพิ่มมากขึ้น สามารถเป็นแกนนำในการให้ความรู้และทกัษะการปฏิบัตทิี่ถกูต้องแก่ชุมชนต่อไป 
ชุมชนคลองห้าเป็นพืน้ทีท่ี่มกีารบันทกึลงนามความรว่มมอืโดย สำนักสง่เสรมิการเรียนรูแ้ละบรกิารวชิาการ และมี
การดำเนนิกจิกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลคลองห้า และมีการประเมนิความสำเรจ็ของการดำเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มกีารนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนตำบลสวนพริกไทย โดยสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
จากการใช้สารเคมีในเกษตรกร ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีขึ ้น เพื ่อให้เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันท่วงที รวมถึงการติดตามเยีย่มกลุ่มเสี่ยง ที่ตรวจพบสารเคมี และให้ความรู้เรื่องการปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม
และการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกันสารเคมีที่ถกูต้องต่อไป ชุมชนสวนพริกไทยเป็น
พื ้นที ่บริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 
หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนตำบลเชียงรากน้อย โดยสร้างเสริมสุขภาพให้กับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า 
กลุ่มเหป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 

● สำนักส่งเสรมิ      การ
เรียนรูแ้ละ   บรกิารวิชาการ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม         
การจดัการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
 

สำนักส่งเสรมิ  
การเรยีนรู้และ
บริการวิชาการ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงานสะสม

ไตรมาสท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

3.1.1.3 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจัดการตนเอง  

2 
ชุมชน2 

2 
ชุมชน2 

จำนวน 2 ชุมชน 
1. ชื่อชุมชน เชียงรากนอ้ย /ตำบล เชยีงรากนอ้ย /อำเภอบางปะอิน/จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(อธิบายรายละเอยีดในศกัยภาพในการจดัการตนเองของชมุชน) 
เป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุโดยมโีรงเรียนผู้สูงอายุตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อยซ่ึงรับนกัเรียน
ผู้สูงอายเุป็นรุ่นและมกีารจัดกจิกรรมส่งเสรมิสุขภาพในโรงเรียนผู้สูงอายนุอกจากนีเ้ทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
ยังมกีารจดักจิกรรมหลักสูตรการอบรมผู้ดแูลผู้สูงอายุ 
2. ชื่อชุมชนคลองห้า /ตำบลคลองห้า /อำเภอคลองหลวง /จังหวดัปทุมธานี 
ชุมชนคลองห้าเป็นชมุชนที่มีความพร้อมด้านอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีจิตใจเสียสละ อาสาเข้ามา
ดูแลรับผิดชอบสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยที่ตั้งของชุมชนอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองห้า ซ่ึง
ชุมชนมีความตอ้งการได้รับการเสริมสร้างความรู้ เรือ่ง การชว่ยชวีิตบุคคลใกล้ตวัในภาวะฉกุเฉนิเพือ่ให้การช่วย
ฟื้นคืนชีพในภาวะฉุกเฉนิได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีซ่ึงจะชว่ยให้สมองไม่ขาดเลอืด และสามารถกลับมาทำงาน
ได้เป็นปกติ ทั้งนีเ้ทศบาลคลองห้าจึงเห็ความสำคัญในการยกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขให้เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสขุทีเ่ชี่ยวชาญด้านการฟืน้คืนชีพ ซ่ึงจะสามารถเป็นแกนนำในการให้ความรู้และทกัษะการปฏิบัติที่ดี
สามารถเผยแพรแ่ละอบรม รวมทั้งขยายเครือข่ายการเรยีนรู้ได้ครอบคลมุพื้นที่และสง่ผลที่ดีกับชมุชนต่อไป 

3.1.2 โครงการพฒันา
จิตอาสาให้กับนักศึกษาใน
การดำเนนิการ   งานพนัธ
กิจสัมพนัธ ์

3.1.2.1 ร้อยละหลักสูตรที่
นักศกึษามีโครงการ     จิต
อาสาในการดำเนนิงานพนัธกิจ
สัมพันธ ์

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
100 

คณะมีหลักสตูรที่นกัศึกษามีโครงการจิตอาสาในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์  จำนวน 2 หลักสูตร โดยมี
นักศกึษาเข้ามามีส่วนรว่มในกิจกรรม อาทิ โครงการขับเคลือ่นงานพนัธกจิสัมพนัธ์แบบบูรณาการเพือ่ยกระดับ
การศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม (ค่ายสุขภาพ)            ณ โรงเรยีนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมือ่วนัที่ 20-21 กุมภาพนัธ์ 2561 

งานวิชาศึกษาทั่วไป งานวิชาศึกษา
ทั่วไป 

3.2.1 โครงการบริหาร
ศูนย์เรยีนรู้ตามแนว
พระราชดำรแิละหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

3.2.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการน้อมนำปรัชญาของ
หลักเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวทิยาลัย  

ระดับ 5 - - สำนักส่งเสริม       การ
เรียนรู้และ  บริการ
วิชาการ 

สำนักส่งเสริม  
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.2.2 โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ดำเนนิงานโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 80 - - งานโครงการอนุรักษ์      
พันธุกรรมพืชฯ 

งานโครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
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รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
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ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกมุาร ี

3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลิม  พระ
เกยีรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของ     การ
ดำเนนิงานโครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

มีโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม ดำเนนิการแล้วเสร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์

ของโครงการ จำนวน 1 โครงการ/กิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โดยดำเนินการร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรยีนรู้และบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ100 

● ทุกคณะ 
● วิทยาลยันวัตกรรม         
การจัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● สำนักส่งเสริมการเรียนรู้
และบริการวิชาการ 
● งานวิชาศึกษาทั่วไป 

สำนักส่งเสริม
การเรียนรู้และ
บริการวิชาการ 

3.3.1 โครงการพฒันาครู
ประจำการแบบ 
Coaching และสร้าง
เครือข่าย ในจังหวดั
ปทุมธาน ีและจังหวัด
สระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของการสร้างเครือข่ายชมุชน
นักปฏิบัติเพือ่แลกเปลีย่น
เรียนรูจ้ากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อพฒันาครู
ประจำการแบบ  Coaching 

ระดับ 
4 

- - งานพัฒนาครูและ
บุคคลากรทาง  การศึกษา 

งานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทาง   
การศึกษา 
 

3.4.1 โครงการบรรยาย

สาธารณะ (Public 
Lecture) 

3.4.1.1 มหาวิทยาลยั      มี
การเปิดการบรรยายสาธารณะ             
(Public Lecture)   
เพื่อให้ประชาชนในชมุชนได้
เข้ามาฟังแนวความคิดข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิต        นำไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตจนไดร้ับการยกยอ่งจาก
หน่วยงานภาครฐัหรอืเอกชน 

1 
หน่วย 

- - คณะมนุษยศาสตร์   และ
สังคมศาสตร์ 
 

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

หมายเหตุ :  
 1 พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 3 พื้นที่ คือ  1.ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์    2. ชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ชุมชน
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 3. ชุมชนตำบลท่าเกษม และตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
 2 เป้าหมายชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการตนเอง 2 ชุมชน คือ 1. ชุมชนตำบลคลองห้า 2.ชุมชนตำบลสวนพริกไทย 
 3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย  
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  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 

 3.2.1.1 ระดับความสำเร็จของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 
  ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในมหาวิทยาลัย มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนด และผลักดันนโยบายสู่   การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจ

พอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย  
  ระดับ 2  มหาวิทยาลัยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น  
  ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสัยในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและมีการประเมินความคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร  เพื่อการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาวิธีการจัดการทรัพยากรและเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้

ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง  
  ระดับ 4 มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่เป็นคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่เป็นต้นแบบแห่งวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนบุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญ่เชื่อถือปฏิบัติตาม 
  ระดับ 5 มหาวิทยาลัยได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและได้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.3.1.1 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching 
  ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
  ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
  ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
  ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
  ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน มีการนำเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมีคณุธรรม ศลีธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดตี่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรยีนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพรม่รดกทางวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสรมิศาสนา 
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและ   ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของ      การดำเนนิงานบริหาร
จัดการงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ   ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

ระดับ    5 ระดับ    5               ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ระดับ 5 
(อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับนั้น) 
คณะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงการร่วมดำเนินงานกับ งานศิลปวัฒนธรรม โดยในไตรมาสที่ 1 ได้
ดำเนินโครงการวนัลอยกระทง ซ่ึงคณะได้ไปมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดนางนพมาศ ,คณะกรรมการ
ประกวดกระทง, คณะกรรมการปฐมพยาบาล และคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ในวันที ่ 1 -3 
พฤศจิกายน 2560 โดยมีการประเมินความสำเร็จของโครงการและมีการเผยแพร่กิจกรรมผ่านเวปไซด์ของ
คณะและมหาวิทยาลัย 
            ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ ่น มีการดำเนินงาน กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย งานรดน้ำดำหัว เทศกาล
สงกรานต์ ในวันที ่5 และ 11 เมษายน 2561 มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
1. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
2. ดำเนินการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำอุปสรรค/
ปัญหาในการดำเนินงานไปปรับปรุงในปีต่อไป 
6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเวปไซด์คณะฯ 

● งานศิลปวัฒนธรรม 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรม   การ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 
● งานวิชาศกึษาทั่วไป 

งานศลิปวัฒนธรรม 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของคณะฯ 
             ผลการดำเนินงาน “กิจกรรมทำนุบำรุงเผยแพร่ สืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน
เข้าพรรษา “  ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระดับ 5  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 
2. มีการจัดทำแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 การดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการดำเนินงาน กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ  วันสำคัญเกี่ยวข้องกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์   ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
2.1 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  
2.2 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก       
ร้อยละ 100 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. ประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำอุปสรรค/
ปัญหาในการดำเนินงานไปปรับปรุงในปีต่อไป 
6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเวปไซด์คณะฯ 
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของคณะฯ ผลการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์   
ในวันที่ 12 สิงหาคม และ 28 กรกฎาคม 2561 อยู่ระดับ 5  
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ 
2. มีการจัดทำแผนทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 
การดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ดำเนินงาน กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติวันสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์   
ในวันที ่12 สิงหาคม และ 28 กรกฎาคม 2561 มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
2.1 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2.2 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมาก       
ร้อยละ 100 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

4. ประเมินความสำเร็จของตัวบ่งชี้ที่วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้าน 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยนำอุปสรรค/
ปัญหาในการดำเนินงานไปปรับปรุงในปีต่อไป 
6. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านเวปไซด์คณะฯ 
การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของคณะฯ 

4.1.2 โครงการพฒันา
แหล่งการเรยีนรู้        ด้าน
งานส่งเสริมศาสนา ทำนุ
บำรุงศิลปะและวฒันธรรม 

4.1.2.1 จำนวนแหล่งเรยีนรู้
ด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม1   

2 แหล่ง - 
 

- งานศิลปวัฒนธรรม งานศลิปวัฒนธรรม 

4.1.2.2 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรม   ตามเป้าหมายที่
กำหนดในแหล่งเรียนรู ้       
ด้านศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ร้อยละ 80 - - 

4.1.3 โครงการสร้าง
ผลงานอนุรกัษ์ ส่งเสริม สืบ
สานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ
นานาชาต ิ

4.1.3.1 จำนวนผลงาน
อนรุักษ์ ส่งเสรมิ       สืบสาน
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
หรือนานาชาต ิ

1 ผลงาน - - งานศิลปวัฒนธรรม งานศลิปวัฒนธรรม 

4.2.1 โครงการ      สร้าง
เครือข่าย        หรอืจัด
กิจกรรม     ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่       ใน
ประเทศหรือตา่งประเทศ 

4.2.1.1 จำนวนเครอืข่าย
พันธมิตร       ที่มีความร่วมมอื          
ด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนิน
กิจกรรมรว่มกันทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

1 
เครือข่าย 

- - งานศลิปวัฒนธรรม งานศลิปวัฒนธรรม 

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ

4.3.1.1 จำนวนเงินรายไดท้ี่
เกิดจากการบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอด

10 
 ล้านบาท 

- - ● งานศลิปวัฒนธรรม 
● งานบริหารทรัพย์สิน

และจัดการรายได้ 

งานศลิปวัฒนธรรม 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

สร้างสรรค ์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน  
 1แหล่งเรียนรู้ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2 แหล่ง ได้แก่ 1. เรือนไทย 2.ลานวัฒนธรรม ลานติ้ว   
 4.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินงานบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น 
เกณฑ์มาตรฐาน  

1. กำหนดผูร้ับผดิชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  
2. จัดทำแผนดา้นทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยบรูณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ 
3. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนดา้นทำนุบำรุงศลิปะและวฒันธรรม  
4. ประเมินความสำเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความสำเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6. เผยแพร่กจิกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน  
7. กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัในระดับชาติ 

 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

มีการดำเนินการ 1 ขอ้ มีการดำเนินการ 2 ขอ้ มีการดำเนิน  3-4 ขอ้ มีการดำเนินการ 5 ขอ้ มีการดำเนินการ 6-7 ขอ้ 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.1.1 โครงการพฒันา
ระบบ การจัดการทรัพยากร
บุคคล  
สู่ความเป็นเลิศ 

5.1.1.1 ระดับความสำเร็จ
ของ การจัดการทรัพยากร
บุคลากร สู่ความเป็นเลิศ 

ระดับ 5 - - ● งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธิการบดี  
● งานพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรมืออาชีพ 

● งานบริหารงาน
บุคคล สำนักงาน
อธิการบดี  
● งานพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรมือ
อาชีพ 

5.2.1 โครงการ ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

5.2.1.1 ร้อยละของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ
ปรับปรุงตามแผน  

ร้อยละ 
80 

- - งานนิติการ สำนกังาน
อธิการบดี 

งานนิติการ 
สำนักงานอธกิารบด ี

5.2.2 โครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล และเป็น
มหาวิทยาลัย   ที่รับผิดชอบ
ต่อสังคม มีการเบิกจ่ายให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
ถูกต้องตามระเบียบ 

5.2.2.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ      ตาม
แผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
 90 

ร้อยละ 
99.56 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณตามแผนในไตรมาสที่ 4 จำนวน 4,802,216 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามแผนจำนวน 4,781,392.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน  

หน่วยงานทั้งหมด 
 

กองนโยบายและ
แผน 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.2.3 โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครฐั (ITA) 
เพิ่มขึน้ 

5.2.3.1 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย
ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั (ITA) 
เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 
2 

- - งานบริหารงานบุคคล 
สำนักงานอธกิารบด ี

งานบริหารงาน
บุคคล สำนักงาน
อธิการบดี 

5.2.4 โครงการ   จัดการ
มาตรฐานการศกึษาและ
พัฒนาคุณภาพการศกึษา 
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.2.4.1 ร้อยละของ ผลการ
ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัยภายในตามเกณฑ์ 
สกอ. เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 ร้อยละ มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2560 มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย  3.74 อยู่ในระดับคุณภาพระดับดี 

● งานมาตรฐานและการ
จัดการคุณภาพ 
● หน่วยงานทั้งหมด 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.2.4.2. ระดับความสำเร็จการ
จัดการคุณภาพการศึกษา เพื่อ
การดำเนินที่เป็นเลิศ(EdPEx) 
 
 

ระดับ 4 - - งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

งานมาตรฐานและ
จัดการคุณภาพ 

5.2.5 โครงการสือ่สาร
องค์กรและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC)  

5.2.5.1 ระดับความสำเร็จ
ของการดำเนนิการสื่อสาร
องค์การและการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC) 
 

ระดับ 4 - - ● งานประชาสัมพันธ์
สำนักงานอธกิารบด ี
● หน่วยงานทั้งหมด 

● งาน
ประชาสัมพันธ ์
● สำนักงาน
อธิการบดี 

5.2.6 โครงการจัดประชมุ
เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 
โดยมีสว่นร่วมของทุกภาค
ส่วน 

5.2.6.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนการจดัประชมุ 
 
 

ร้อยละ 
100 

- - 
 

● สำนักงานสภามหาวทิยาลัย 
● หน่วยงานทั้งหมด 
● สำนักส่งเสรมิวิชาการและ
งานทะเบียน  

● สำนักงานสภา
มหาวิทยาลัย 
● หน่วยงานทั้งหมด 
● สำนักส่งเสรมิ
วิชาการและงาน
ทะเบียน 

5.2.7.โครงการ  พัฒนา 5.2.7.1  ผลการจัดอันดับ ≤15 - - สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการ
จัดอันดับ  
Webometrics 
Ranking 

มหาวิทยาลัยด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยใน
กลุ่มราชภัฏ 

5.3.1 โครงการพฒันา
สิ่งแวดลอ้มและ
มหาวิทยาลัยแห่งความ
พอเพยีง  

5.3.1.1 ผลการจัดอนัดับ
มหาวิทยาลัยสีเขยีว (ระดับ
เอเชยี) 

อันดับที่ 
200 

- - ● หลักสูตรสิ่งแวดลอ้ม คณะ
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  
● สำนักงานอธิการบด ี
● หน่วยงานทั้งหมด 

สำนักงานอธิการบด ี

5.4.1 โครงการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ทรัพยากร สนับสนุน
การศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ 

5.4.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

>3.51 - - ● สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
● ทุกคณะ 
● วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 
● มรภ.วไลยฯ สระแก้ว 

สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 5.4.1.2 ร้อยละของ
ทรัพยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรียนรู้ 
เช่น หนังสือตำรา สิ่งพมิพ์ 
วารสาร ฐานขอ้มูลเพือ่    การ
สืบค้นที่เพิม่ขึ้นต่อปี  

ร้อยละ 
 5 

- - สำนักวิทยบรกิารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำนักวิทยบรกิาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
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โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน

สะสมไตรมาส
ท่ี 4 
 

รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน (อธิบาย) 
ไตรมาสท่ี 4 (1 กรกฎาคม – 30 กนัยายน 2561) 

ผู้รับผิดชอบ ผู้รายงาน 

5.4.2 โครงพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครอืข่ายให้พร้อมต่อ
การเป็น Semi 
residential 
University 

5.4.2.1 ค่าเฉลี่ยความพงึ
พอใจของนกัศึกษา และ
อาจารย์ตอ่การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ระบบเครอืข่ายให้พร้อมต่อการ
เป็น Semi residential 
University 

>3.51 - - ● งานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร ์
● หน่วยงานทั้งหมด 

● งานสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์  

5.5.1 โครงการบริหาร
จัดการรายได้จากสินทรัพย์ 

5.5.1.1 อัตราผลตอบแทน

จากการลงทุน (ROI)  
≥20 - - งานบริหารทรัพย์สินและ

รายได ้
งานบริหารทรัพย์สิน
และรายได ้

5.6.1 โครงการบริหารจัดการ
โรงเรียนสาธิต เพื่อให้ได้
มาตรฐานสากล 
 
 
 

5.6.1.1จำนวนนักเรยีนที่
ได้รับการสนับสนนุค่าใช้จ่าย 

ตามนโยบาย
รัฐบาล 

- 
 

- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั
ราชภัฏ             วไลยอลง
กรณ ์
 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ วไลยอลงกรณ ์

 5.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา 

>4.51 - 
 

- 

5.6.1.3 ร้อยละของนักเรยีน
ที่มีผลการทดสอบการศกึษา
ระดับชาติ  ขั้นพืน้ฐาน 
(ONET)   แต่ละวิชาผ่าน

เกณฑ์คะแนน รอ้ยละ 50 ขึ้น
ไป 

> ร้อยละ 50 - - 

 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมินผล  
 5.1.1.1 ระดับความสำเรจ็ของการจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
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 ระดับ 1 มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร  
 ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากร 
 ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรบัปรุงการดำเนินการตามแผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรให้มีอัตราคงอยู่ของบุคลากร และบคุลากรมีระดับ        ความผูกพันต่อ

องค์กรที่สูงขึ้น 
 5.2.4.2 ระดับความสำเรจ็การจดัการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินท่ีเป็นเลิศ (EdEPx) 

 ระดับ 1 มีการจัดทำแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 
 ระดับ 5 นำผลการประเมินมาปรบัปรุงการดำเนินการตามแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลศิ 

 5.2.5.1 ระดับความสำเรจ็ของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 1 มีการจัดทำแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 ระดับ 2  ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
 ระดับ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน รอ้ยละ 51-100 
 ระดับ 4 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
 ระดับ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ต่อภาพลักษณอ์งค์กร มากกว่า 3.51  
 
 
 
 
 

 
 


