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รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562)  

 
เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

1.1 จำนวนหลักสูตรแบบสห
วิทยาการที่พัฒนาหรือ
ปรับปรุงเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการท้องถิ่น 
    1.1.1 หลักสูตรระยะสั้น 
 
 
 

 
 
 
1 หลักสูตร 
 
 
 

 
 
 
1 

หลักสตูร 
 
 

 
 
 
จำนวนหลักสตูรระยะสั้น 1 หลักสตูร 
ได้แก่ หลักสูตรการบริบาลผูสู้งอายุและเด็ก คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

    1.1.2 หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบณัฑติศึกษา
  

1 หลักสูตร 1 
หลักสตูร 

จำนวนหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 1.หลักสูตร 
ได้แก ่
1.หลักสูตรบรหิาธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจบริการสุขภาพ. 
 

1. 2 จ ำ น ว น ผ ล ง า น เ ชิ ง
ประจักษ์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

1.2.1 ผลงานท่ีได้รับ
รางวัล หรือการเผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

 
 

30 ผลงาน 

 
 

24 
ผลงาน 

 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติ จำนวน 24 ผลงาน ได้แก ่
  1.ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้าวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุหมู่บ้านสถาพร จังหวัดปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงาน ศภุชัย ศรีจันทร์ ศิรริัตน์  การบรรจง นรนิทรา  แนบสนิท ภูวนาท  ศรีจัน
ทรวงค์ และฉัตรประภา ศิรริัตน์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้
รางวัล 9 - 11 พ.ค. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและ
วิชาชีพสาธารณสุข”  หน้าที ่206-215 
  2.ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสู้งอายุในหมู่บ้านบางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี  ชื่อเจ้าของผลงาน รักขณา  บัวพรรษาหยาดพิรุณ  วงศ์มณี นภสัสร  ผ่องแผ้ว และธธิธา เวียงปฏิ ประเภท
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ผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 9 - 11 พ.ค. 2562 สถานที่/หนังสือ/
วารสาร การประชุมวิชาการสุขศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”หน้าที ่192-205 
  3.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดปทมุธานี ชื่อเจ้าของผลงาน 
กนกนภัส คนยืนปูชิดา อภิชัย คณุพีงษ์ ชวภณ พุ่มพงษ์และภัทรา พวงช่อ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล   9 - 11 พ.ค. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาต ิ
ครั้งท่ี 19 เรื่อง        “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”หน้าที ่216-226 
  4.ชื่อผลงาน ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ชื่อเจ้าของผลงาน กัญญรัตน์  นิ่มนวล ภาวณิี  กันอินทร์ ศักดิ์สิทธ์ิ  ผาซาตา และทัศพร ชูศักดิ์ ประเภทผลงานหรือรางวัล
ที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร งานประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” หน้าที ่1046-1059 
 5.ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลอืดสมองในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ชื่อเจ้าของผลงาน รักษส์ุดา  โสภารัก คงษร  เจริญภูวดล พัชรีวรรณ  
ภารา  อภิชัย คุณีพงษ ์ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่การตีพิมพ์วารสารTCI กลุ่ม 1 ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 
กรกฎาคม-กันยายน 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี่ท่ี 7 กรกฎาคม-
กันยายน 2652 หน้าที ่431-443 
 6.ชื่อผลงาน พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา DRUG COMPLIANCE BEHAVIORS AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS IN BAN KROD SUB-DISTRICT, 
BANG PA-IN DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE ชื่อเจ้าของผลงาน นัสสดุา สุวรรณไตรย์ อินทิรา  กิจแพ เก
วลิน  เกตุชื่นนาตยา ดวงประทุม และสุวัฒน์ ศริิแก่นทร่าย ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ    
ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 
หน้าที ่1125-1224. 
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  7.ชื่อผลงาน ปัจจัยดา้นความรู้ที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ ในตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบรุี FACTOR OF KNOWLEDGE ASSOCIATED WITH ANTIBIOTIC USE BEHAVIOR AMONG ELDERLY IN SAIYOK 
SUB DISTRICT, SAIYOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE  ชื่อเจ้าของผลงาน พลอยไพลนิ  แก้วบัวพันธุ์ อุไรรัตน์  ต้นภักด ี 
กัลยรตัน์  ดวงใน และเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป 
เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดลุระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” หน้าที ่1114-1128 
 8.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเช้าในนักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 
FACTORS ASSOCIATED WITH BREAKFAST CONSUMPTION BEHAVIORS AMONG STUDENTS IN VALAYA ALONGKORN 
RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE, PATHUM THANI PROVINCE  ชื่อเจ้าของผลงาน พัทธวรรณ สุดถวลิ 
ปิยวรรณ การสังเวชน์ สุภาวดี  เกดิตรวจ มนสัวีย์      บัวระยับ นัชชา  ยันติ และกริช เรืองไชย ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดลุระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” หน้าที ่1141-1149 
 9.ชื่อผลงาน พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรวีัยรุ่นอายุ 13-18 ปี อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของผลงาน จักรกฤษณ์ พึงเครือ วรนิษฐา เกษกันทา นฤมล สุ่นสนธ์  อภิชยั คุณีพงษ์ และศศิธร ตันตเิอก
รัตน ์ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ลงวารสารTCI กลุ่ม 1 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เม.ย.-มิ.ย. 2562  หน้าที ่283-297 
 10.ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจดัเหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนมงคลรัตน์ จังหวัด
ปทุมธาน ี ชื่อเจ้าของผลงาน ดวงจันทร์  อารีรัตน์ บุตรรัศมี รุ่งฤดี มีชำนาญ ปัณณทัต ตันธนปญัญากร เจียระไน ปฐมโรจนส์กุล       
อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข จันทรรตัน์ จาริกสกลุชัย ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในวารสารกลุ่ม TCI 1 ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้
รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร วารสารพยาบาลและการศึกษาปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 ก.ค.-ก.ย.62 หน้าที ่1-16 
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  11.ชื่อผลงาน แรงสนับสนุนทางสงัคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ Social Support and Health Promotion Behavior among of Public Health Faculty, 
Valaya Alongkorn Ratjabhat University under the Royal Patronage ชื่อเจ้าของผลงาน ดวงจันทร์  ถาวรกุล  วิสิตา  ต้นมาลี 
สิริรตัน์  จุ้ยเจริญรุ่งทิวา  ไชยพลฤทธ์ิ ทัศพร ชูศักดิ์ และธธิธา เวียงปฏิ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามยัสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่49(Abstract Book) 
 12.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในจังหวดัปทุมธานี 
Factors Related to Sweet Food Consumption Behavior among Undergraduate Students in Pathum Thani Province 
ชื่อเจ้าของผลงาน ปวณีา  เทนคำปราบ สภุาวดี  ศรเีพียงจันทร์ ภทัรสุดา  สายงาม จันทรรัตน์ จารกิสกุลชัย รัฐพล  ศิลปรัศมี รัตนา
ภรณ์ อาษา ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวชิาการระดบัชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 
สถานที่/หนงัสือ/วารสาร เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 
“การเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อยา่งมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่42 (Abstract Book) 
  13.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับปริมาณยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี FactorsRelated to Leftover Medicines in Patient with Hypertension in Khaolaem ChaiBadan Lopburi ชื่อ
เจ้าของผลงาน กรกนก  ศรีสภะ นาฏอนงค์ ธิมาศ อมิตา ใสกระจ่าง รัฐพล ศิลปรัศมี เจียระไน ปฐมโรจน์สกลุ ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร เผยแพร่
ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภยัได้อย่างมืออาชีพ”     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี จังหวัดนครราชสมีา 
หน้าที ่47 (Abstract Book) 
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 14.ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเข้ารบัการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ป ีเขตเทศบาลเมืองสิงห์บรุี 
จังหวัดสิงห์บุรี Cervical Cancer Screening Behaviors among 30-60 Years Women, the Municipality of Singburi 
Province ชื่อเจ้าของผลงาน จุฑามาศ  บุตรทรัพย์ ชนินาถ  ขอนกลาง อาภรณ์  ปานสุนทร เกวลี  แจ้งสว่าง สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 
นาตยา  ดวงประทุม ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 
ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร เผยแพรผ่ลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    
ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่46 (Abstract Book)  
  15.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองในเด็กอายุ 3-5 ป ีตำบลหนองโรง 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี Factors Associated with Oral Health Care Behavior Among Parents of 3-5 Years Old 
Children in Nongrong Sub-District, Nongkhae District, Saraburi Province  ชื่อเจ้าของผลงานณัฐฐา กุดั่น กนกวรรณ ดอน
เหนืออุทัยวรรณ กรวยทอง และ ณิชากร ฟองวาร อภิญญา อุตระชยั   ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามยัสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่45 (Abstract Book) 
 16.ชื่อผลงาน พฤติกรรมเสีย่งต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบรุี 
Risk Behaviors on Sexual Intercourse among High School Students in Saraburi Province ชื่อเจ้าของผลงาน พชรพรรณ 
อำนาจสมบรูณส์ุข วารณุีจงปลื้มกลาง วิรดา กันทะวัง และ รัฐพล ศลิปรัศมี ประเภทผลงานหรือรางวลัที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร เผยแพรผ่ลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่48 (Abstract Book)  
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  17.ชื่อผลงาน ความสมัพันธ์ระหวา่งพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Relationship Between Behaviors of Using 
Social Network and Mental Health Status in Students, Faculty of Public Health, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University Under The Royal Pratonage.ชื่อเจ้าของผลงาน ชนาภา  แย้มศรี พิจติรา  น้อยตั้ง อภิรดี  พุทสท้าน และกริช เรืองไชย 
ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดบัชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/
หนังสือ/ในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภยัได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสมีา 
หน้าที ่44 (Abstract Book) 
  18.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้เครือ่งสำอางของนักศึกษาหญิงคณะวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Factors Associated with Cosmetics Consumption 
Behavior among Female Students in Factory of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under 
the Royal Patronage ชื่อเจ้าของผลงาน สุพรรษา  บุญผาด อัญมณี  นาทองชัย อิสสรา  เกตุวัตร์ ชวภณ พุ่มพงษ์ และนาตยา ดวง
ประทุม  ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 
สถานที่/หนงัสือ/ในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสูก่าร
เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา 
หน้าที ่41 (Abstract Book) 
 19.ชื่อผลงาน การเข้าถึงบริการสขุภาพของผู้สูงอายุในตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสระบุรี Public 
Health Service Access in Khao Din Phatthana Sub-District,Chaloem Phra Kiat District, Saraburi Province ชื่อเจ้าของ
ผลงาน กิตติศักดิ์ หอมฉุน เนติพงศ์ จันทร์กลิ่น วิทยา วิชาโคตร วิทยา อินทร์สุวรรณ์ และเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
เผยแพรผ่ลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัด
นครราชสมีา หน้าที ่50 (Abstract Book) 
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 20.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของผลงาน จันทิมา แกว้
ประพาฬ กทัตติยา  มั่นคง วรรณภา  ธงสีนาค และอภิญญา  อุตระชัย   ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาตคิรั้งท่ี 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจยัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หน้าที ่ยังไม่ระบหุน้า.  
 21.ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมสง่เสริมความรูเ้กี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงาน รตันาภรณ์  อยาดี ศศิประภา  บุญวิวตัน์ 
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์  ทุมจันทร์ และนัชชา  ยันติประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวชิาการระดบัชาติ ว/ด/ป 
เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบรุี หน้าที ่ยังไม่ระบุหน้า.  
 22.ชื่อผลงาน ความรู้ และทัศนคติต่อการคมุกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวดัสิงห์บุรี ชื่อเจ้าของ
ผลงาน กาญจนา  กุลศรีไทวงษ ์จรัญญา  วงษ์ชาลี อรอรณุ  ชิณเพ็ง ชนม์นิภา  ไกรสูงเนิน และฉตัรประภา  ศริิรัตน์ ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/งานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี หน้าที ่ยังไม่ระบุ
หน้า.  
 23.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบล
คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ชื่อเจ้าของผลงาน ธาตรี  ยอดยิ่ง ธัญญาศิริ  สารศักดิ์ ปิ่นผกา  ปัญญาสุขและทัศพร ชู
ศักดิ์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/
หนังสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี หน้าที ่ยังไม่ระบุหน้า.  
 24.ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวดัลพบุรี  ชื่อเจ้าของผลงาน ปิยะชาย  น้อยเจริญ สุทธิดา  บัวเชย 
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ธีรชัย  ชมหน้า อภิญญา  แสงจันดา และศศิธร  ตันตเิอกรัตน์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจยัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หน้าที ่ยังไม่ระบหุน้า.  
 
จำนวนผลงานท่ีได้รับรางวัล หรือการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 รางวัล 

1.2.2 ผลงานท่ีได้รับ
การอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ 

 
 
 

5 ผลงาน 0 
ผลงาน 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ของนักศึกษาท่ีได้รับการอ้างอิง หรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จำนวน 0 ผลงาน 
 
 

1.2.3 ผลงานวิจัย หรือ
ผลงานวิชาการที ่ได้ร ับการ
เผยแพร ่ระด ับชาต ิ  หรือ 
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. 
กำหนด 

 

5 ผลงาน 
 

24 
ผลงาน 

จำนวนผลงานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการเรียนการสอนที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น2 ระดับชาติ หรือนานาชาติหรือตามเกณฑ์ 
ก.พ.อ. กำหนดจำนวน 24 ผลงาน 
  1. ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหวา่งการรับรูภ้าวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุหมูบ่้านสถาพร จังหวัดปทุมธานี  ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติ
และหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติ
ทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสขุ”  สถานที่ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบชี โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จงัหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ป ี9 - 11 
พ.ค. 2562 
  2. ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในหมู่บ้านบางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี   ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด 
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและ
วิชาชีพสาธารณสุข”  สถานที่ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ป ี9 - 11 พ.ค. 2562 
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  3. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดปทุมธานีชื่อหลักสูตร ส.บ.
สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”  สถานที่โรงแรมจอม
เทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ป ี9 - 11 พ.ค. 2562 
  4. ชื่อผลงาน ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งท่ี 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสขุ”  
สถานที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี วัน/เดือน/ป ี9 - 11 พ.ค. 2562 
 5. ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก   ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/
ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่การตีพิมพ์วารสารTCI กลุ่ม 1 ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล กรกฎาคม-กันยายน 
2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี่ที่ 7 กรกฎาคม-กันยายน 2652 หน้าที่ 
431-443 
  6. ชื ่อผลงาน พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา DRUG COMPLIANCE BEHAVIORS AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS IN BAN KROD SUB-DISTRICT, BANG 
PA-IN DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE ชื ่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/
ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสาร งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์”  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัน/เดือน/ปี 26 มิ.ย. 2562 
  7. ชื่อผลงาน ปัจจัยด้านความรู้ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ ในตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี FACTOR OF KNOWLEDGE ASSOCIATED WITH ANTIBIOTIC USE BEHAVIOR AMONG ELDERLY IN SAIYOK 
SUB DISTRICT, SAIYOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE   ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/
ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสาร งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์”  สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วัน/เดือน/ปี 26 มิ.ย. 2562 
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 8. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเช้าในนักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 
FACTORS ASSOCIATED WITH BREAKFAST CONSUMPTION BEHAVIORS AMONG STUDENTS IN VALAYA ALONGKORN 
RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE, PATHUM THANI PROVINCE เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ วารสาร งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์”  
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์วัน/เดือน/ป ี26 มิ.ย. 2562 
  9. ชื ่อผลงาน พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที ่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ ่นอายุ 13 -18 ปี อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด ระเภท
ผลงานหรือรางว ัลท ี ่ ไ ด้  เผยแพร ่ลงวารสารTCI กล ุ ่ม 1 สถานที ่ /หน ังส ือ/วารสาร  วารสารการพัฒนาส ุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เม.ย.-มิ.ย. 2562  หน้าที ่283-297 
  10. ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนมงคลรัตน์ จังหวัด
ปทุมธาน ีชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาต/ินานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ในวารสาร
กลุ่ม TCI 1 สถานที่ วารสารพยาบาลและการศึกษาปีท่ี 12 ฉบับท่ี 3 ก.ค.-ก.ย.62  วัน/เดือน/ปี 3 ก.ค.-ก.ย.62 
 
  11. ชื่อผลงาน แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Social Support and Health Promotion Behavior among of Public Health Faculty, 
Valaya Alongkorn Ratjabhat University under the Royal Patronage ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมือ
อาชีพ”  สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วัน/เดือน/ป ี13-14 ก.ย.62 
  12. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี 
Factors Related to Sweet Food Consumption Behavior among Undergraduate Students in Pathum Thani Province  
ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ผลงานในประชุม
วิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนักอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
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และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ”  สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วัน/เดือน/ปี 
13-14 ก.ย.62 
  13. ชื่อผลงาน ปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี FactorsRelated to Leftover Medicines in Patient with 
Hypertension in Khaolaem ChaiBadan Lopburi  ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/
นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 
1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ”   สถานที่ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วัน/เดือน/ป ี13-14 ก.ย.62 
  14. ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี Cervical Cancer Screening Behaviors among 30-60 Years Women, the Municipality of Singburi Province  
ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ผลงานในประชุม
วิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสูก่ารเป็นนักอนามัยสิง่แวดลอ้ม 
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วัน/เดือน/ปี 
13-14 ก.ย.62 
  15. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองในเด็กอายุ 3-5 ปี ตำบลหนองโรง 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  Factors Associated with Oral Health Care Behavior Among Parents of 3-5 Years Old 
Children in Nongrong Sub-District, Nongkhae District, Saraburi Province  ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ใน
ระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู ้จัด เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภยัได้
อย่างมืออาชีพ” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วัน/เดือน/ปี 13-14 ก.ย.62 
  16. ชื่อผลงาน พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวดัสระบรุี  
Risk Behaviors on Sexual Intercourse among High School Students in Saraburi Province  ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู ้จัด เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามยัสิ่งแวดลอ้ม และอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ”  สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วัน/เดือน/ป ี13-14 ก.ย.62 
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  17. ชื่อผลงาน ผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครอืข่ายสังคมออนไลน์และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ The Relationship Between Behaviors of Using 
Social Network and Mental Health Status in Students, Faculty of Public Health, Valaya Alongkorn Rajabhat 
University Under The Royal Pratonage  ชื่อหลกัสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติ
และหน่วยงานผู้จัด ในประชุมวิชาการระดับชาติดา้นสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่
การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวดั
นครราชสมีา วัน/เดือน/ป ี13-14 ก.ย.62 
  18. ชื่อผลงาน ปัจจยัที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้เครือ่งสำอางของนักศึกษาหญิงคณะวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Factors Associated with Cosmetics Consumption 
Behavior among Female Students in Factory of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under 
the Royal Patronage ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาต/ินานาชาติและหน่วยงานผู้จัด ใน
ประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสมีา      
วัน/เดือน/ป ี13-14 ก.ย.62 
  19. ชื่อผลงาน การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  Public 
Health Service Access in Khao Din Phatthana Sub-District,Chaloem Phra Kiat District, Saraburi Province ชื่อหลักสูตร 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านสาธารณสขุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิง่แวดล้อม และอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  วัน/เดือน/ปี 13-14 
ก.ย.62 
  20. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุข
ศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU 
NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อ
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การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วัน/เดือน/ปี 6 ก.ย.62 
  21. ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี    ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วัน/เดือน/ป ี6 ก.ย.62 
  22. ชื่อผลงาน ความรู้ และทัศนคติต่อการคุมกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวัดสิงห์บุรีชื่อหลักสตูร 
ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 
(The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่
กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วัน/เดือน/ป ี6 ก.ย.62 
  23. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบล
คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติ
และหน่วยงานผู้จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” สถานที่ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วัน/เดือน/ป ี6 ก.ย.62 
  24. ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ชื่อหลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ เผยแพร่ในระดับ
ท้องถิ่น/ระดับชาติ/นานาชาติและหน่วยงานผู้จัด งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย” สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วัน/เดือน/ป ี6 ก.ย.62 

1.2.4 จำนวนนักศึกษา
หรือศิษย์เก่าที่ได้รับการยก
ย ่ อ ง ใ น ร ะ ด ั บ ช า ต ิ ห รื อ 
นานาชาติ 

1 คน 0 
 คน 

จำนวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่าท่ีได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ  0 คน 
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1.3 ร ้ อยละของอาจารย์
นักพัฒนาและนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการหรือกิจกรรม
การเร ียนรู ้จากการปฏิบัติ
ร่วมกับชุมชน 
     1. 3. 1 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
อาจารย์นักพัฒนาที่เข้าร่วม
โครงการต่อจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 30 
 
 

 
 
 
 
 
ร้อยละ 67.86 

 
 
 
 
 
ปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนอาจารย์ทั้งสิ้น 28 คนมีอาจารย์นักพัฒนาท่ีเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติรว่มกับชุมชน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 67.86 ได้แก่ 
  1.ชื่อโครงการ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 
2561) 
  2.ชื่อโครงการ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2561) 
  3.ชื่อโครงการ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือน
ธันวาคม 2561) 
  4.ชื่อโครงการ โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ชื่อชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 
2561) 
  5.ชื่อโครงการ การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ชื ่อชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย (ดำเนินการเมื ่อวันที่ 
4,5,7,13,14,20,21 เดือนกรกฎาคม 2562) 
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     1. 3. 2 ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมด 
 
 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 67.34 ปีงบประมาณ 2562 มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 493 คนมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติร่วมกับ
ชุมชน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 67.34 
 1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย)  ในวันที่ 28 ต.ค.– 31 ธ.ค.61  
หลักสูตรสาขาวิชา ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 15  คน  
 2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการ
ทำงานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน ในวันท่ี 25 และ 29 มี.ค. 62  หลักสูตรสาขาวิชา ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 4 จำนวน 78 คน  เข้าร่วมจำนวน 78  คน 
 3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 4 ก.ค. 62-3 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชา ส.บ.
สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา จำนวน 60 คน  เข้าร่วมจำนวน 60  คน 
 4.ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคณุภาพชีวิตของ
ประชาชน  ในวันที่ ธ.ค.2561 หลักสูตรสาขาวิชา ส.บ.สาธารณสขุศาสตร์ กลุม่เป้าหมาย นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จำนวน 52 คน และ 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จำนวน 4 คน  รวม 56 คน  
 5.ชื่อโครงการ/กิจกรรม การปฏิบตัิสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ในวันที่ ธ.ค. 61-พ.ค.62 หลักสูตรสาขาวิชา ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จำนวน 123 คน 

1.4 ร ้ อยละของผ ู ้ ส ำ เ ร็ จ
การศ ึกษาท ี ่ม ีผลงานเชิง
ประจักษ์ที ่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการ
สร ้างสรรค ์ส ิ ่งใหม่ท ี ่ตอบ
โจทย ์การพ ัฒนาท ้องถิ่น
  

ร้อยละ 30 ร้อยละ  
65.28 

ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 จำนวน 121 คนที่มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือก่อให้เกิดการสร้างสรรคส์ิ่ง
ใหม่ท่ีตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน  79 คน  เรื่องคิดเป็นร้อยละ 65.28 
  1.ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรูภ้าวะสุขภาพกับพฤติกรรมส่งเสรมิสุขภาพของผู้สูง     อายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุหมูบ่้านสถาพร จังหวัดปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงาน ศุภชัย  ศรีจันทร์ ศิริรตัน์  การบรรจง นรินทรา  แนบสนิท ภูวนาท  
ศรีจันทรวงค์ และฉัตรประภา ศิรริัตน์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือ
ได้รางวัล 9 - 11 พ.ค. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการ
และวิชาชีพสาธารณสุข”  หน้าที ่206-215 
  2.ชื่อผลงาน ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูสู้งอายุในหมู่บ้านบางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี  ชื่อเจ้าของผลงาน รักขณา  บัวพรรษาหยาดพิรุณ  วงศ์มณี นภสัสร  ผ่องแผ้ว และธธิธา เวียงปฏิ ประเภท
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ผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 9 - 11 พ.ค. 2562 สถานที่/หนังสือ/
วารสาร การประชุมวิชาการสุขศกึษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”หน้าที ่192-205 
  3.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์กับการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในจังหวัดปทมุธานี ชื่อเจ้าของผลงาน 
กนกนภัส คนยืนปูชิดา อภิชัย คณุพีงษ์ ชวภณ พุ่มพงษ์และภัทรา พวงช่อ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล   9 - 11 พ.ค. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาต ิ
ครั้งท่ี 19 เรื่อง“ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและวิชาชีพสาธารณสุข”หน้าที ่216-226 
  4.ชื่อผลงาน ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ชื่อเจ้าของผลงาน กัญญรัตน์  นิ่มนวล ภาวณิี  กันอินทร์ ศักดิ์สิทธ์ิ  ผาซาตา และทัศพร ชูศักดิ์ ประเภทผลงานหรือรางวัล
ที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร งานประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดับชาต ิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล
ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” หน้าที ่1046-1059 
 5.ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลอืดสมองในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูงตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ชื่อเจ้าของผลงาน รักษส์ุดา  โสภารัก คงษร  เจริญภูวดล พัชรีวรรณ  
ภารา  อภิชัย คุณีพงษ ์ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่การตีพิมพ์วารสารTCI กลุ่ม 1 ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 
กรกฎาคม-กันยายน 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร  วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปี่ท่ี 7 กรกฎาคม-
กันยายน 2652 หน้าที ่431-443 
 6.ชื่อผลงาน พฤติกรรมการรับประทานยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา DRUG COMPLIANCE BEHAVIORS AMONG HYPERTENSIVE PATIENTS IN BAN KROD SUB-DISTRICT, 
BANG PA-IN DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE ชื่อเจ้าของผลงาน นัสสดุา สุวรรณไตรย์ อินทิรา  กิจแพ เก
วลิน  เกตุชื่นนาตยา ดวงประทุม และสุวัฒน์ ศริิแก่นทร่าย ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/
ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” 
หน้าที ่1125-1224. 
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  7.ชื่อผลงาน ปัจจัยดา้นความรู้ที่มคีวามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้สูงอายุ ในตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบรุี FACTOR OF KNOWLEDGE ASSOCIATED WITH ANTIBIOTIC USE BEHAVIOR AMONG ELDERLY IN SAIYOK 
SUB DISTRICT, SAIYOK DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE  ชื่อเจ้าของผลงาน พลอยไพลนิ  แก้วบัวพันธุ์ อุไรรัตน์  ต้นภักด ี 
กัลยรตัน์  ดวงใน และเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป 
เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนังสือ/วารสาร งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดลุระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” หน้าที ่1114-1128 
 8.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการบรโิภคอาหารเช้าในนักศึกษาปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2561 
FACTORS ASSOCIATED WITH BREAKFAST CONSUMPTION BEHAVIORS AMONG STUDENTS IN VALAYA ALONGKORN 
RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE, PATHUM THANI PROVINCE  ชื่อเจ้าของผลงาน พัทธวรรณ  สุด
ถวิล ปิยวรรณ การสังเวชน์ สุภาวดี  เกิดตรวจ มนัสวีย์      บัวระยบั นัชชา  ยันติ และกริช เรืองไชย ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ 
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 26 มิ.ย. 2562 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดลุระหว่าง
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” หน้าที ่1141-1149 
 9.ชื่อผลงาน พฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของสตรวีัยรุ่นอายุ 13-18 ปี อำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของผลงาน จักรกฤษณ์ พึงเครือ วรนิษฐา เกษกันทา นฤมล สุ่นสนธ์  อภิชยั คุณีพงษ์ และศศิธร ตันตเิอก
รัตน ์ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ลงวารสารTCI กลุ่ม 1 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เม.ย.-มิ.ย. 2562  หน้าที ่283-297 
 10.ชื่อผลงาน ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกำจดัเหาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาในโรงเรียนมงคลรัตน์ จังหวัด
ปทุมธาน ี ชื่อเจ้าของผลงาน ดวงจันทร์  อารีรัตน์ บุตรรัศมี  
รุ่งฤดี มีชำนาญ ปัณณทัต ตันธนปญัญากร เจียระไน ปฐมโรจนส์กุล อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข จันทรรตัน์ จาริกสกลุชัย ประเภทผลงานหรือ
รางวัลที่ได้ เผยแพร่ในวารสารกลุม่ TCI 1 ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล สถานที่/หนงัสือ/วารสาร วารสารพยาบาลและการศึกษาปี
ที่ 12 ฉบับท่ี 3 ก.ค.-ก.ย.62 หน้าที ่1-16 
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  11.ชื่อผลงาน แรงสนับสนุนทางสงัคมกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Social Support and Health Promotion Behavior among of Public Health Faculty, 
Valaya Alongkorn Ratjabhat University under the Royal Patronage ชื่อเจ้าของผลงาน ดวงจันทร์  ถาวรกุล  วิสิตา  ต้นมาลี 
สิริรตัน์  จุ้ยเจริญรุ่งทิวา  ไชยพลฤทธ์ิ ทัศพร ชูศักดิ์ และธธิธา เวียงปฏิ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามยัสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่49(Abstract Book) 
 12.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารหวานของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในจังหวดัปทุมธานี 
Factors Related to Sweet Food Consumption Behavior among Undergraduate Students in Pathum Thani Province 
ชื่อเจ้าของผลงาน ปวณีา  เทนคำปราบ  
สุภาวดี  ศรีเพียงจันทร์ ภัทรสดุา  สายงาม จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย รัฐพล  ศิลปรัศมี รตันาภรณ์ อาษา ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ 
เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร เผยแพรผ่ลงานใน
ประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่42 
(Abstract Book) 
  13.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับปริมาณยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหติสูง ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี FactorsRelated to Leftover Medicines in Patient with 
Hypertension in Khaolaem ChaiBadan Lopburi ชื่อเจ้าของผลงาน กรกนก  ศรีสภะ นาฏอนงค์        ธิมาศ อมิตา ใสกระจ่าง 
รัฐพล ศิลปรัศมี เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล ประเภทผลงานหรือรางวลัที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่
หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร เผยแพรผ่ลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้
อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่47 (Abstract Book) 
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 14.ชื่อผลงาน พฤติกรรมการเข้ารบัการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ป ีเขตเทศบาลเมืองสิงห์บรุี 
จังหวัดสิงห์บุรี Cervical Cancer Screening Behaviors among 30-60 Years Women, the Municipality of Singburi 
Province ชื่อเจ้าของผลงาน จุฑามาศ  บุตรทรัพย์ ชนินาถ  ขอนกลาง อาภรณ์  ปานสุนทร เกวลี  แจ้งสว่าง สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 
นาตยา  ดวงประทุม ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 
ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร เผยแพรผ่ลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่46 (Abstract Book)  
  15.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ปกครองในเด็กอายุ 3-5 ป ีตำบลหนองโรง 
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี Factors Associated with Oral Health Care Behavior Among Parents of 3-5 Years Old 
Children in Nongrong Sub-District, Nongkhae District, Saraburi Province  ชื่อเจ้าของผลงานณัฐฐา กุดั่น กนกวรรณ ดอน
เหนืออุทัยวรรณ กรวยทอง และ ณิชากร ฟองวาร อภิญญา อุตระชยั   ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร เผยแพร่ผลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามยัสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่45 (Abstract Book) 
 16.ชื่อผลงาน พฤติกรรมเสีย่งต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบรุี 
Risk Behaviors on Sexual Intercourse among High School Students in Saraburi Province ชื่อเจ้าของผลงาน พชรพรรณ 
อำนาจสมบรูณส์ุข วารณุีจงปลื้มกลาง วิรดา กันทะวัง และ รัฐพล ศลิปรัศมี ประเภทผลงานหรือรางวลัที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/วารสาร เผยแพรผ่ลงานในประชุมวิชาการ
ระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่48 (Abstract Book) 
  17.ชื่อผลงาน ความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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The Relationship Between Behaviors of Using Social Network and Mental Health Status in Students, Faculty of 
Public Health, Valaya Alongkorn Rajabhat University 
Under The Royal Pratonage.ชื่อเจ้าของผลงาน ชนาภา  แยม้ศรี พิจิตรา  น้อยตั้ง อภริดี  พุทสท้าน และกริช เรืองไชย ประเภท
ผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสอื/ใน
ประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา หน้าที ่44 
(Abstract Book) 
  18.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้เครือ่งสำอางของนักศึกษาหญิงคณะวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี Factors Associated with Cosmetics Consumption 
Behavior among Female Students in Factory of Management Science, Valaya Alongkorn Rajabhat University under 
the Royal Patronage ชื่อเจ้าของผลงาน สุพรรษา  บุญผาด อัญมณี  นาทองชัย อิสสรา  เกตุวัตร์ ชวภณ พุ่มพงษ์ และนาตยา ดวง
ประทุม  ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 
สถานที่/หนงัสือ/ในประชุมวิชาการระดับชาติด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสูก่าร
เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัดนครราชสีมา 
หน้าที ่41 (Abstract Book) 
 19.ชื่อผลงาน การเข้าถึงบริการสขุภาพของผู้สูงอายุในตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสระบุรี Public 
Health Service Access in Khao Din Phatthana Sub-District,Chaloem Phra Kiat District, Saraburi Province ชื่อเจ้าของ
ผลงาน กิตติศักดิ์ หอมฉุน เนติพงศ์ จันทร์กลิ่น วิทยา วิชาโคตร วิทยา อินทร์สุวรรณ์ และเฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 13-14 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/วารสาร 
เผยแพรผ่ลงานในประชุมวิชาการระดับชาตดิ้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 “การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี จังหวัด
นครราชสมีา หน้าที ่50 (Abstract Book) 
 20.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 30-60 ปี ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของผลงาน จันทิมา แกว้
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ประพาฬ กทัตติยา  มั่นคง วรรณภา  ธงสีนาค และอภิญญา  อุตระชัย   ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/หนังสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาตคิรั้งท่ี 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจยัเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หน้าที ่ยังไม่ระบหุน้า.  
 21.ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมสง่เสริมความรูเ้กี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการในนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงาน รตันาภรณ์  อยาดี ศศิประภา  บุญวิวตัน์ 
ณัฏฐ์ชัชพัฒนพงศ์  ทุมจันทร์ และนัชชา  ยันติประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวชิาการระดบัชาติ ว/ด/ป 
เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC 
CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบรุี หน้าที ่ยังไม่ระบุหน้า.  
 22.ชื่อผลงาน ความรู้ และทัศนคติต่อการคมุกำเนิดของนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนแห่งหนึ่ง จังหวดัสิงห์บุรี ชื่อเจ้าของ
ผลงาน กาญจนา  กุลศรีไทวงษ์ จรัญญา  วงษ์ชาลี อรอรณุ  ชิณเพ็ง ชนม์นิภา  ไกรสูงเนิน และฉตัรประภา  ศริิรัตน์ ประเภทผลงาน
หรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/หนงัสือ/งานประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี หน้าที ่ยังไม่ระบุ
หน้า.  
  23.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบล
คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ชื่อเจ้าของผลงาน ธาตรี  ยอดยิ่ง ธัญญาศิริ  สารศักดิ์ ปิ่นผกา  ปัญญาสุขและทัศพร ชู
ศักดิ์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที่/
หนังสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4  KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวจิัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลยัราชภฏั
กาญจนบุรี หน้าที ่ยังไม่ระบุหน้า.  
 24.ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  ชื่อเจ้าของผลงาน ปิยะชาย  น้อยเจริญ สุทธิดา  บัวเชย 
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ธีรชัย  ชมหน้า อภิญญา  แสงจันดา และศศิธร  ตันติเอกรัตน์ ประเภทผลงานหรือรางวัลที่ได้ เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ว/ด/ป เผยแพร่หรือได้รางวัล 6 ก.ย.62 สถานที ่/หนังสือ/งานประชุมวิชาการระดับชาติครั ้งที ่ 4 (The 4  KRU NATIONAL 
ACADEMIC CONFERENCE) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หน้าที ่ยังไม่ระบุหน้า  

1.5 ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาที ่ได้รับ
การเผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
0.00 

ยังไม่มีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาจำนวนวน.........ผลงานได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน
....................ผลงาน คิดเป็นร้อยละ........ 
1. ช่ือผลงาน...........................................................ช่ือเจ้าของผลงาน.............................. 
เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร................................................วันเดือนปี............................. 
 

1.6 จำนวนแนวปฏิบัต ิที ่ดี
ด ้านการจัดการเร ียนรู ้เชิง
ผลิตภาพ   

2 เรื่อง 1 
เรื่อง 

จำนวน 1 เร่ือง  
1. ชื ่อแนวปฏิบัติ  การส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยอาจารย์หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์  ช่ือ
หลักสูตร  การอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก  

1.7 ร้อยละของนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้ายที่มีผลการทดสอบ
ตามเกณฑ์ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)3 หรือ
เทียบเท่า 
● ระดับปริญญาตรี 

ต ั ้งแต ่ ระดับ B1 
ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ร้อยละ 
0.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปสีุดท้ายจำนวน 124 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 123 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ ระดับ B1 จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

● ระดับบัณฑิตศึกษา 
ตั้งแต่ ระดับ B2 ขึ้น
ไป 

ร้อยละ 85 
 
 

ร้อยละ 
0.00 

ยังไม่มีบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
จำนวนของนักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายจำนวน 0 คน เข้ารับการทดสอบ จำนวน 0 คน มีจำนวนผู้ผ่านการทดสอบตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาบัณฑิต ตั้งแต่ ระดับ B2 จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 

1.8 จำนวนผู ้ประกอบการ
ใหม่ (Startup) ท ี ่ เก ิดจาก
ก า ร บ ่ ม เ พ า ะ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

1 ราย 0 
ราย 

 จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 0 ราย 
 

1.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที ่ม ีงานทำหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปี  

ร้อยละ 80 ร้อยละ  
82.62 
และ  

 
 

ร้อยละ 
100 

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 167 คน  ตอบแบบสอบถามจำนวน 142 คน  และมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีจำนวน 
95  คน  จำแนกเป็นรายหลักสูตรดังนี ้
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 162 คน  ตอบแบบสอบถามจำนวน 
138 คน  และมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีจำนวน 97 คน  คิดเป็นร้อยละ 82.62 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จำนวนบณัฑิตทั้งหมดจำนวน 5 คน  ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 4 คน  และมีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีจำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

1.10 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มากกว่า 4.51 เฉลี่ย 4.91 
 
 
 
 

เฉลี่ย 5.00 

จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 167 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถาม จำนวน 70 คน จำแนกรายหลักสูตรดังนี ้
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 162 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 68 คน ผลการประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ระดับ 4.91 
2.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จำนวนบัณฑิตทั้งหมดจำนวน 5 คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 2 คน ผลการประเมินพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตเฉลี่ยอยูร่ะดบั 5.00 

1.11 ร้อยละของบัณฑิตครทูี่
สอบบรรจุครูได้ในการสอบ
ในปีแรกที่จบการศึกษา 

- - - 

1.12 ร้อยละของบัณฑิตครทูี่
ส ำ เ ร ็ จ ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ น ปี

- - - 
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เป้าประสงค์ 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 

 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

การศึกษานั้นๆ ที่ได้รับการ
บรรจุเข้าทำงานในท้องถิ่น 
1.13 ร้อยละของบัณฑิตครทูี่
ส อ บ ผ ่ า น ม า ต ร ฐ า น ใ บ
ประกอบวิชาชีพครู  

- - - 
 

1.14 ร ้อยละของน ักเร ียน
โรงเร ียนสาธิตที ่ได้ร ับการ
พัฒนาจากมหาวิทยาลัยมี
คะแนนผลการทดสอบทาง
การศ ึกษาระด ับชาต ิขั้ น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

- - - 
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เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย 
หร ืองานสร ้ างสรรค ์ของ
อาจารย์ที ่สร้างนวัตกรรมที่
สอดคล ้องก ับการพ ัฒนา
ท้องถิ่น และโจทย์การพัฒนา
ประเทศหรือแก้ไขปัญหาของ
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  ห ร ื อ  ป ั ญ ห า
ระดับประเทศ 

ร้อยละ 50 
 

ร้อยละ 100 ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ทั้งหมด....3....ผลงาน ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์
การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น หรือ ปัญหาระดับประเทศ จำนวน 3 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 
งานวิจัย 3 ผลงาน 
 1. ช่ือผลงาน โครงการสำรวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากรกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย .ช่ือเจ้าของ
ผลงาน อ.อภิญญา อุตระชัย 
  2. ช่ือผลงาน โครงการสำรวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากรภาคกลาง ประเทศไทย  ช่ือเจ้าของผลงาน 
อ.กริช เรืองไชย 
 3. ชื่อผลงาน การใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุไทยในชุมชน จังหวัด
ปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงาน รศ.ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์  รศ.ดร.สมชาย ดุรงค์เดช  ผศ.ดร.นพกร จงวิศาล และ อ.จันทรรัตน์  
จาริกสกุลชัย 
งานสร้างสรรค ์- ผลงาน 
ไม่ม ี

2.2 จำนวนโครงการวิจัยรับ
ใช้สังคมที่เกิดจากความ
ร่วมมือองค์กรภาคีเครือข่าย 

1 โครงการ 0  โครงการ จำนวนโครงการวิจัยรับใชส้ังคมที่เกิดจากความร่วมมือองคก์รภาคีเครือข่าย...0..โครงการ 
1.ช่ืองานวิจัย..............................ช่ือภาคีเครือข่าย.............................รบัใช้สังคมด้าน................... 
2. ช่ืองานวิจัย..............................ช่ือภาคีเครือข่าย.............................รบัใช้สังคมด้าน................... 

2.3 จำนวนผลงานวิจ ัยของ
อาจารย์และนักวิจัยที ่ได้รับ
การเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

30 ผลงาน 21 ผลงาน ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 21 ผลงาน 
ระดับชาต ิ15 ผลงาน ดังนี้ 
  1. ชื่อผลงาน  ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ เรื่อง การรับประทานอาหารของประชาชนตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวัง
สมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ชื่อเจ้าของผลงาน  นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์ และสุวัฒน์ ศิริแก่นทราย เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร  
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัย
และนวัตกรรมเพื่อสังคม” วันเดือนปี 18-19 ตุลาคม 2561 
  2. ชื่อผลงาน พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โรงเรียนวัดธรรมนาวา อำเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่ือเจ้าของผลงาน กริช เรืองไชย และอภิญญา อุตระชัย. เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร การประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรี วันเดือนปี วันที่ 18-
19 ตุลาคม 2561 



27 
07/10/62 

 

เป้าประสงค์ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิน่ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

  3. ช่ือผลงาน พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ อำเภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว  ชื่อเจ้าของผลงาน สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย, ทัศพร     ชูศักดิ์ และนัชชา ยันติ เผยแพร่ใน/สถานที่/
วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี 
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”  วันเดือนปวีันท่ี 18-19 ตุลาคม 2561 
  4. ช่ือผลงาน ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกของชุมชนที่มีการระบาดของไข้เลือดออกซ้ำซากกับชุมชนที่
มีการระบาดน้อย เขตพื้นที่ตำบลพระอินทราชา อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อเจ้าของผลงาน ทัศพร ชูศักดิ์.
เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเดือนป ีกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 
2561 
  5. ช่ือผลงาน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุติดเตียงในจังหวัดสระแก้ว ช่ือเจ้าของผลงาน อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, พิชสุดา เดช
บุญ, รัตนาภรณ์ อาษา และกฤติเดช มิ่งไม้ เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันเดือนปี กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  6. ชื่อผลงาน  ภาวะสุขภาพจิตของประชาชนที่อาศัยใกล้โรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  ช่ือ
เจ้าของผลงาน รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, และนิชากานต์ ดอกกุหลาบ.เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร วันเดือนปี กันยายน 
– ธันวาคม พ.ศ. 2561  
  7. ชื่อผลงาน คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมในจังหวัดสระแก้ว ชื่อเจ้าของผลงาน นายอภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, 
นางสาวพิชสุดา เดชบุญ, นางสาว  รัตนาภรณ์ อาษา และ นายกฤติเดช มิ่งไม้. เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร วารสารวิจัยและ
พัฒนา วันเดือนปกีันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  8. ช่ือผลงาน ภาวะสุขภาพของเกษตรกรสวนยางพารา ตำบลหนามแท่น อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี.  ช่ือ
เจ้าของผลงาน รัตนาภรณ์ อาษา, พิชสุดา เดชบุญ, ประภัสรา รัตนวงษ์, อนุสรา สุดธี และดาวประกาย ลาแก้ว.เผยแพร่ใน/
สถานท่ี/วารสาร วารสารกรมการแพทย์ วันเดือนปกีันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  9. ช่ือผลงาน ความยึดมั่นผูกพันตอ่องค์การของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ช่ือเจ้าของ
ผลงาน ปิศุจินทรา ชูเจริญพิพัฒน์, ภูษิตา อินทรประสงค,์ จุฑาทิพย์ ศีลบุตร และ ยุวนุช สตัยสมบูรณ์. เผยแพร่ใน/สถานท่ี/
วารสาร วารสารวิชาการสาธารณสุข วันเดือนปี พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 
  10. ช่ือผลงานการรับรูภ้าวะสุขภาพของข้าราชการครู ที่กำลังจะเกษียณอายรุาชการในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สกลนคร เขต 1  ช่ือเจ้าของผลงาน ภูวสิทธ์ิ ภูลวรรณ , นำพร อินสนิ , จรินทร์ทิพย์ ชมชายผล, จิราภรณ์ จำปาจันทร์, และอภิ
เชษฐ์ จำเนียรสุข เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร วารสารราชพฤกษ์  วันเดือนปี มกราคม-เมษายน 2562  
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

  11. ช่ือผลงาน  สภาวะเท้า ช่ือเจ้าของผลงาน  ทัศพร ชูศักดิ์ เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันเดือนปี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
  12. ชื ่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที ่ไม่พึงประสงค์ของสตรีวัยรุ ่น จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ช่ือเจ้าของผลงาน  อภิชัย คุณีพงษ์ (Oral) เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันเดือนปี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
  13. ชื ่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ชื่อเจ้าของผลงาน นาตยา ดวงประทุม (Poster)เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันเดือนปี 15 กุมภาพันธ์ 
2562 
  14. ชื่อผลงาน  ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยใช้แนวคิดทฤษฎี PRECEDE framework ต่อความตั้งใจในการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าของผลงาน ฉัตร
ประภา ศิริรัตน์ (Poster) เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันเดือนปี  15 กุมภาพันธ์ 2562 
 
  15. ช่ือผลงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ใช้แรงงานในศูนย์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แห่งหนึ่ง ตำบลวิหารแดง 
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เจ้าของผลงาน เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ (Poster) เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  วันเดือนปี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
  16. ชื่อผลงาน ประสิทธิผลของสารสกัดสมุนไพรกำจัดเหาในนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานี เจ้าของผลงาน 
ปัณณทัต ตันธนปัญญากร เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร พยาบาลและการศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2562 
หน้าท่ี 16-30. 
  17. ชื่อผลงาน ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื ้อรังในอำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เจ้าของผลงาน ปัณณทัต ตันธนปัญญากร เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีที่ 14 
ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-เมษายน2562 หน้าท่ี 277-287. 
  18. ชื่อผลงาน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเครียดของผู้สูงอายุในตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
เจ้าของผลงาน ปัณณทัต ตันธนปัญญากร เผยแพร่ใน/สถานที่/วารสาร ความปลอดภัยและสุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-
เมษายน 2562 หน้าท่ี 1-11. 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
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ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

  19.ชื่อผลงาน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าของผลงาน ปัณณ
ทัต ตันธนปัญญากร เผยแพร่ใน/สถานท่ี/วารสาร พยาบาลและการศึกษา ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 เมษายน-มิถุนายน 2562 หน้าที่ 15-
30.  
ระดับนานาชาติ 2 ผลงาน ดังนี ้
  20. ชื่อผลงาน  The effect of home visit program to improve hypertension knowledge among patients 
with hypertension in rural Thailand  ช ื ่อเจ ้าของผลงาน  apichet jumneansuk เผยแพร ่ ใน/สถานท ี ่ /วารสาร  5 
International Confernce on Advancing the Life Sciences and Public Health Awareness in Hiroshima, Japan  
วันเดือนป ี23-24 March 2019 
  21. ช ื ่ อ ผ ล ง า น   Lead Contamination of the Mining and Smelting District in Mitrovica, Kosovo.
Environmental Geochemistry and Health ช ื ่อเจ ้าของผลงาน Lunchakorn Prathumratana เผยแพร่ใน/สถานที่/
วารสาร Environmental Geochemistry and Health วันเดือนป ี2018 

2.4 จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ISI 
SJR และScopus (พิจารณา
ผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน 
ที่ได้รับการอ้างอิง ณ  ปี
ปัจจุบัน) 

5 บทความ 7 บทความ บทความของอาจารย์ประจำที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scorpus (พิจารณาผลงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน ที่ได้รับการ
อ้างอิง ณ ปีปัจจุบัน ) จำนวน  7  บทความ 
  1. ชื่อบทความ  ผลการให้สุขศึกษาตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิง
ตั้งครรภ์ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ช่ือเจ้าของบทความ นวลรัตน์ โมทะนา,ทัศพร ชูศักดิ์,เบญจวรรณ นันทชัย
,สัณหวัช ไชยวงศ์ ช่ือวารสาร วารสารนเรศวรพะเยา ปีท่ีอ้างอิง 2557 จำนวนท่ีได้รับการอ้างอิง ณ  ปีปัจจุบัน 1 ครั้ง 
  2. ชื่อบทความ มุมมองของภรรยาที่มีต่อความเสมอภาคกันในครอบครัว  ชื่อเจ้าของบทความ   พิชสุดา เดชบุญ, กฤติ
เดช มิ่งไม้, อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, สุธรรม นันทมงคลชัย ชื่อวารสาร วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  
ปีท่ีอ้างอิง 2560  จำนนวนท่ีได้รับการอ้างอิง ณ  ปีปัจจุบัน 1 ครั้ง 
  3. ชื่อบทความ  ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพที่มีต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง จังหวัดปทุมธานี ช่ือเจ้าของบทความ อภชัิย คุณีพงษ ์ช่ือวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     ปีท่ีอ้างอิง 2560 จำนนวนท่ีได้รับการอ้างอิง ณ  ปีปัจจุบัน 1 ครั้ง 
  4. ชื ่อบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ พฤติกรรมการทำ
กิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะน้ำหนักเกิน  ช่ือเจ้าของบทความ ศศิธร ตันติเอกรัตน์, วนลดา ทองใบ, นิตยา ตากวิริยะ

https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%9A&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

นันท์ ช่ือวารสาร  วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  ปีท่ีอ้างอิง 2558 จำนนวนท่ีได้รับการอ้างอิง ณ  ปีปัจจุบัน 4 
ครั้ง 
  5. ชื่อบทความ ภาวะผู้นำเส้นทางสู่เป้าหมาย และการรับรู้ปัจจัยเชิงสถานการณ์ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 3 ช่ือเจ้าของบทความ  วุฒิพันธ์ ทานะมัย, ภูษิ
ตา อินทรประสงค์, จุฑาธิป ศีลบุตร ชื่อวารสาร วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข   ปีที่อ้างอิง 2557 จำนนวนที่ได้รับการอ้างอิง ณ 
ปีปัจจุบัน 2 ครั้ง 
  6. ชื่อบทความ การทดแทนความเป็นผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ช่ือเจ้าของบทความ ก้อนคำ พลวงค์, ภูษิตา อินทรประสงค์, จรรยา ภัทรอาชาชัย ช่ือวารสาร 
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีท่ีอ้างอิง 2557 จำนนวนท่ีได้รับการอ้างอิง ณ  ปีปัจจุบัน 1 ครั้ง 
  7. ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุหลังเกษียณอายุการทำงาน ในจังหวัดแพร่  ช่ือเจ้าของบทความ อภิเชษฐ ์จำเนียรสุข, 
สุธรรม นันทมงคลชัย, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, ศุภชัย ปิติกุลตัง ชื่อวารสาร วารสารสาธารณสุขศาสตร์   ปีที่อ้างอิง 2558  
จำนนวนท่ีได้รับการอ้างอิง ณ  ปีปัจจุบัน 1 ครั้ง 

2.5  จำนวนผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรม 
      2.5.1 จำนวน
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ทีม่ี
การจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบตัร 
เป็นต้น 
      2.5.2 จำนวนนวัตกรรม
หรือผลงานบริการวิชาการที่
สามารถสรา้งคุณค่าแก่

 
 
 

1 ช้ิน 
 
 
 
 
 

1 ผลงาน 

 
 
 

0 ช้ิน 
 
 
 
 
 

1 ผลงาน 

 
 
 
จำนวนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่มกีารจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร อนสุิทธิบัตร 0 ช้ิน 
 
 
 
 
จำนวนนวัตกรรมหรือผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม ได้โดยสามารถนำผลงานบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา 1 ผลงาน 

https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=142539
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=142539
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=142780
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/article_detail.php?ArticleID=142780
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3%20%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php?TextSearch=%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%20%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&SearchType=%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87&yr=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%B5
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

ผู้รับบริการ ชุมชน และ
สังคม ไดโ้ดยสามารถนำ
ผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การศึกษา  

คือ การส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยอาจารยห์ลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ และกองสวสัดิการสังคม เทศบาลนครนครสวรรค์  ช่ือหลักสตูร  การอบรม
การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก 
 

2.6 จำนวนอาจารย์หรือ
บุคลากรทีไ่ด้รบัรางวัลจาก
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
ทั้งในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

1 รางวัล 2 รางวัล จำนวนอาจารย์หรือบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ  จำนวน.2 รางวัล เป็น
ผลงานของอาจารย์/บุคลากร/นักศึกษา 
ระดับชาติ 1 รางวัล 
ผลงานของ อาจารย์ 
  1. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ Poster ชื ่อรางวัล Best Paper Award The 2nd National Conference on 
Educational Quality Assurance, Quality Assurance Network Higher Education Institutions Western region ช่ือผู้รับรางวลั 
อาจารย์ฉัตรประภา  ศิริรัตน ์ระดับชาติ   วัน/เดือน/ปี 15 กุมภาพันธ์ 2562 
ระดับนานาชาติ 1 รางวัล 
ผลงานของอาจารย์  
 1. ประเภทผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ Oral presentation ชื่อรางวัล 1St  Runner-up ALPHA Young Investigator 
Award Advancing the Life Sciences & Public Health. ชื่อผู้รับรางวัล อาจารย์        อภิเชษฐ์ จำเนียรสุข ระดับ นานาชาติ วัน/
เดือน/ปี 24 มีนาคม 2562 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

2.7 จำนวนผลการวิจยัของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครูที่ไดร้ับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ หรือนำไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการผลิต
หรือพัฒนาคร ู

- - - 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

3.1 ระดับความสำเร็จของ
การน้อมนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ระดับ 5 
 

ระดับ 
4 

คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการดำเนินการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในด้าน 
โดยมผีลการดำเนินงานอยู่ระดับ 4  (อธิบายรายละเอยีดการดำเนินการในระดบันั้น) ดังนี ้

ระดับ เกณฑ์ประเมิน ผลการดำเนินการ 
ระดับ 1 มีการมอบหมายในการนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อน
หน่วยงาน 

คณะฯมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานคณบดีและฝ่ายกิจการนักศึกษาดำเนินการนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขับเคลื่อนคณะฯ 

ระดับ 2 หน่วยงานพร้อมรับการเปลีย่นแปลงในทางที่ดี 
คุณภาพสูงขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดในการ
บริหารงาน ลดขั้นตอนการปฏบิัติงานใหม้ี
ความรวดเร็วขึ้น 

คณะฯดำเนินการโดยใช้วิธีการลดพลังงานด้วยการรณรงค์ให้บุคลากรใช้การเดิน ขึ้น-
ลง บันได แทนการใช้ลิฟท์ และใช้ Sticker ติดบริเวณบันไดที่สามารถลดแคลอรี่ได้ ใน
แต่ละชั้น 

ระดับ 3 บุคลากรและนักศึกษามีอุปนิสยัในการใช้
ทรัพยากรอย่างถกูต้อง และมกีารประเมิน
จุดคุ้มทุนจากการใช้ทรัพยากร เพื่อการแก้ไข
ปรับปรุงพัฒนาวิธกีารจัดการทรัพยากร และ
เสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

บุคลากรและนักศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ด้วยการใช้กระดาษ reuse มาใช้ 
print เอกสาร รวมทั้ง คณะฯ ดำเนินการโครงการ Green Meeting เพื่อลดการใช้
กล่องโฟม และใช้กระดาษ reuse รวมทั้งส่งเอกสารการประชุม และเอกสารต่างๆ 
ทาง e-mail 

ระดับ 4 มีการกำหนดหรือประกาศกลุ่มบุคคลต้นแบบที่
เป็นอาจารย์บุคลากรหรือนกัศึกษาที่เปน็
ต้นแบบแห่งวิถปีรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
อาจารย์บุคลากรและนักศึกษาส่วนใหญเ่ช่ือถือ
และปฏิบัติตาม 

คณะฯ ส่งนักศึกษา ชื่อ นายชัยวัฒน์ สายแวว เข้าประกวดในโครงการต้นแบบแห่งวิถี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบแห่งวิถีปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงพอ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเภทนักศึกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 

ระดับ 5 หน่วยงานได้รับความชื่นชมอยา่งกว้างขวาง
และได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับใน
การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 
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3.2 จำนวนผลงานบริการ
วิชาการที่สามารถสร้าง
คุณค่าแกผู่้รับบริการชุมชน
และสังคมได้โดยสามารถนำ
ผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1 ผลงาน 2 
ผลงาน 

จำนวนผลงานบริการวิชาการทีส่ามารถสร้างคุณค่าแก่ผูร้ับบริการชุมชนและสังคมได้โดยสามารถนำผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 2 ผลงาน 

1. ผลงานบริการวิชาการ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น 
(สวนพริกไทย) (รหัสกิจกรรม 08-01-03-003) ชื ่อชุมชนและสังคมสวนพริกไทย ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี               
จ.ปทุมธานี (ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2561) ผลการนำผลงานบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ การได้มาซึ่ง
ฐานข้อมูลด้านสุขภาพของตำบลสวนพริกไทย เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ 

2. ผลงานบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมนักศึกษาและพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้าน
สุขภาพตำบลสวนพริกไทย (รหัสกิจกรรม 08-02-01-001) ชื่อชุมชนและสังคม สวนพริกไทย ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี (ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) ผลการนำผลงานบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน์ ผลจากกาดำเนินการโครงการจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพของตำบลสวน
พริกไทย 

3.3 จำนวนชุมชนที่มี
ศักยภาพในการจดัการ
ตนเอง  

2 ชุมชน 2 
ชุมชน 

 

จำนวน 2 ชุมชน 
 1. ชื่อชุมชน.สวนพริกไทย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี (อธิบาย
รายละเอียดในศักยภาพในการจดัการตนเองของชุมชน) ชุมชนสวนพริกไทยเป็นเป้าหมายในการพฒันาให้เป็นชุมชนต้นแบบด้าน
สุขภาพของคณะฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพที่มีศกัยภาพในการพัฒนาด้านสุขภาพและคนในชุมชนสามารถจดัการ
ตนเองได้  
 2. ช่ือชุมชน หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
(อธิบายรายละเอียดในศักยภาพในการจัดการตนเองของชุมชน) ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนาได้มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย” ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานโครงการ พันธกิจสมัพันธ์แก้ไขปัญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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3.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยโดยคำนึงถึงการ
ใช้นวัตกรรมเพือ่ตอบสนอง
โจทย์การพัฒนาสนับสนุนให้
ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพ
รองรับโอกาสและความทา้
ทายในอนาคต 

- - - 

3.5. จำนวนครูที่ไดร้ับการ
พัฒนาและโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนา  เพื่อยกระดับผล
การเรยีนรู้และจิตพสิัยเกณฑ์
การพัฒนาโรงเรียนเครือข่าย  
       3.5.1 จำนวนโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตั ิ

- 5 เครือข่าย ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตรม์ีจำนวนโรงเรียนหรือเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ  ทั้งสิ้น 5 เครือข่าย แบ่งเป็นโรงเรียน 
0 โรง และเครือข่าย จำนวน 5 เครือข่าย ดังนี้ 
  1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การสรา้งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังใน
ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพรกิไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย 
  2. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 8 
บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ตำบลหนองหมาก
ฝ้าย จังหวัดสระแก้ว 
  3. ช่ือโครงการ/กิจกรรม ครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 6 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทย
พัฒนา ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
  4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 8 
บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี  ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบาง
หลวง  อำเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
  5. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตประชาชน หมู่ที่ 7 
บ้านคลองบางหลวง ตำบลบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง ตำบล
บางหลวง  อำเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
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 3.5.2 จำนวนครูที่ได้รับ
การพัฒนา  

- ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนา

จำนวน 105 
คน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะสาธารณสุขศาสตรม์ีกิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่ายชุมชนนักปฏบิัติ มีจำนวนประชาชนไดร้ับการพัฒนา
จำนวน 105 คน ดังนี้ 
  1. กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย วันเดือนปีท่ี
ดำเนินการ 4,5,7,13,14,20,21 ก.ค. 62 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา  20 คน 
  2. กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย วันเดือนปีท่ี
ดำเนินการ พ.ค.-ก.ค.2562 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา  20 คน 
  3. กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย วันเดือนปีท่ี
ดำเนินการ พ.ค.-ก.ค.2562 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา  20 คน 
  4. กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธาน ีช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย วันเดือนปีท่ี
ดำเนินการ พ.ค.-ก.ค.2562 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา  20 คน 
  5. กิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนสวน
พริกไทย ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ช่ือเครือข่าย/ช่ือชุมชน ชุมชนสวนพริกไทย ตำบลสวนพริกไทย วันเดือนปีท่ี
ดำเนินการ พ.ค.-ก.ค.2562 จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนา  25 คน 

3.6 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนในท้องถิ่นที่ไดร้ับ
การพัฒนาจากมหาวิทยาลัย
มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชา
ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 
50 ข้ึนไป 

- - - 
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3.7 จำนวนโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่มีการนำนวัตกรรม
การจัดการเรยีนรู้ของ
โรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน ์

- - - 
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ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

4.1 จำนวนผลงานอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

- ผลงาน 2 
ผลงาน 

 

ผลงานอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 1 ผลงาน  
ระดับชาติ 0 ผลงาน 
  1. ช่ือผลงาน ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดมารยาทไทย โครงการธนชาติ ริเริ่ม..เติมเต็ม มารยาทไทย .สถานที ่ธนาคารธนชาต 
(สวนมะลิ) วันเดือนปี วันท่ี 11 กันยายน พ.ศ.2562 
  2. ช่ือผลงาน ได้รับรางวัลชมเชย โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวดมารยาทไทย” 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที ่7 ประจำปี พ.ศ.2562 วันเดือนปี 20 กันยายน  พ.ศ.2562  
ระดับนานาชาติ 0 ผลงาน 
1. ช่ือผลงาน.................................................สถานที่...............................วันเดือนปี........................... 
เผยแพร่โดย................................................................................สถานที่..................................... 

4.2 จำนวนเงินรายได้ทีเ่กิด
จากการบริหารจดัการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์  

10 
ล้านบาท 

- 
ล้านบาท 

เงินรายได้ที่เกิดจากการบริหารจดัการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
จำนวน................................บาท เกิดจากการดำเนินงาน ดังนี ้
1. โครงการ............................................................เกิดรายได้จำนวน...............................บาท 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
07/10/62 

 

เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

5.1 ร ้ อยละของอาจารย์
ประจำสถาบันที ่ม ีค ุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 
25.93 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 27  คน มีคณาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก จำนวน  7 คน  เมื่อคำนวณตามสูตร พบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 25.93 รายชื่อดังนี้ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์  
2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดรุงค์เดช  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล  
4 อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ ์  
5 อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ ์  
6 อาจารย์ ดร.รัฐพล ศลิปรศัม ี
7.  อาจารย์ ดร.ลณัฉกร ประทุมรัตน ์

5.2 ร ้อยละของอาจารย ์ที่
ส ำ เ ร ็ จ ก า ร ศ ึ ก ษ า จ า ก
ต ่ างประเทศต ่ออาจารย์
ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ
รับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 
42.86 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต่ออาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
จำนวนทั้งหมด 3 คน จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. คิดเป็นร้อยละ 
42.86  

5.3 ร้อยละอาจารย์ประจำ
สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 
14.81 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) จำนวน 27 คน มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการจำนวน 4 คน  เมื่อคำนวณตามสูตรพบว่าค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ร้อยละ 14.81 
รายช่ือดังนี้ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์  
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ดุรงค์เดช  
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพกร  จงวิศาล 
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยี์  สงวนช่ือ 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

5.4 จำนวนอาจารย์ที ่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานอาจารย์
ม ืออาช ีพจาก สกอ . หรือ
สถาบ ันร ับรองมาตรฐาน
วิชาชีพ 

- - - 

5.5 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าสู่ตำแหน่งที่
ส ูงขึ ้นจากผู ้ที ่ม ีค ุณสมบัติ
เข้าเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 
- 

ปีงบประมาณ 2562 บุคลากรสายสนับสนุนผู้ที่มีคณุสมบัติทั้งหมด จำนวน 8 คน ผู้ผ่านเข้าสู่ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นจากผู้ที่มีคณุสมบัตเิข้าเกณฑ์
การประเมิน จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ - 

5.6 ร้อยละของอาจารย์ที่
สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU 
Professional License  

ร้อยละ 20 ร้อยละ 100 อาจารย์ผู้ที่สอบมาตรฐานวิชาชีพ VRU Professional License ทั้งหมด จำนวน  4  คน อาจารย์ที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ VRU 
Professional License จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ได้แก่  
1) อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ สอบผ่านสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
2) อาจารย์ศศิธร ตันติเอกรัตน์ สอบผ่านสภาวิชาชีพการพยาบาล 
3) อาจารย์ชวภณ พุ่มพงษ์ สอบผ่านใบประกอบศิลปะวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
4) อาจารย์นาตยา ดวงประทุม สอบผ่านใบประกอบศิลปะวิชาชีพกายภาพบำบัด 

5.7 ร้อยละของบุคลากรและ
ผู้นำท่ีไดร้ับการพัฒนาและ
ผ่านผลการประเมินหลักสูตร
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

- - ปีงบประมาณ 2562  บุคลากรและผู้นำทั้งหมด จำนวน 28 คน ผ่านผลการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านการประเมินสมรรถนะ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 28 คน ร้อยละ 100.00 

5.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อ
สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร 
 
 
 

มากกว่า 
4.51 

3.23 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมด้านบุคลากรเท่ากับ  3.23 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

5.9 ร้อยละของหลักสูตรทีม่ี
ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ 
สกอ. อยู่ในระดับดีมาก 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 
0.00 

คณะมหีลักสูตรที่รับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน จำนวน 3 หลักสูตร จำแนกเปน็หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสตูร และ
หลักสตูระดับปรญิญาโท 1 หลักสตูร ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 มีดังนี ้

• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสขุภาพ ได้คะแนนเฉลีย่ 3.36ระดับคุณภาพด ี
• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตบัณฑติ  ได้คะแนนเฉลี่ย 3.59 ระดับคุณภาพด ี
• หลักสตูรการจัดการสถานพยาบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 3.49 ระดับคณุภาพด ี

ร้อยละของหลักสูตรที่มผีลการประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก จำนวน  
0  หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 0.00 

5.10 ร้อยละหลักสูตรที่ผ่าน
การขึ้นทะเบียน TQR  

ร้อยละ 10 ร้อยละ 
0.00 

คณะยังไม่มีหลักสูตรที่ขอรับการประเมินคุณภาพเพื่อขึ้นทะเบียน TQR 
หลักสตูรจำนวน .........หลักสูตร มหีลักสตูรที่ผา่นการขึ้นทะเบียน TQR จำนวน .........หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ........ 

5.11 ร้อยละคะแนนเฉลี่ยผล
การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 - คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี ............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
.....................เปรียบเทียบกับปี ............. มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .....................โดยคิดเป็นค่าเพิ่มขึ้น/ลดลงร้อยละ ..................... 

5.12 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัด้วย 
Webometrics Ranking 
เมื่อเปรยีบเทียบ
มหาวิทยาลยัในกลุ่มราชภัฏ 

น้อยกว่า
อันดับ15 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน ทั้งหมด 38 แห่ง โดยในไตรมาสที่.............มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอับดับด้วย Webometrics Ranking อยู่ลำดับ
ที่.............ในกลุ่มราชภัฏ 

5.13 ผลการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยัสีเขยีว (ระดับ
เอเชีย) 

น้อยกว่า 

อันดับ
ที่195 

- - 
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ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

5.14 ค่าเฉลี่ยระดับความ
ผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กร  

มากกว่า 
4.51 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากร  พบว่าบุคลากรของคณะฯมีความผูกพันในระดับปานกลาง (Mean 
= 3.61) ด้านที่บุคลากรผูกพันมากท่ีสุด คือ ความความมุ่งมั่นในการทำงาน การอุทิศตนเพื่องาน และความกระตือรือร้นตามลำดับ 

ค่าเฉลี่ยระดับความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ค่าเฉลี่ยความผูกพันในงาน 28 2.29 5.65 3.61 0.64 

ค่าเฉลี่ยความกระตือรือร้น 28 2.17 7.00 3.56 0.85 

ค่าเฉลี่ยการอุทิศตนเพื่องาน 28 1.80 5.00 3.60 0.75 

ค่าเฉลี่ยความมุ่งมั่นในการทำงาน 28 2.50 4.83 3.65 0.50 
 

5.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
มหาวิทยาลยัในทุกมิติ  

มากกว่า 
4.00 

- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่มีต่อมหาวิทยาลัยในทุกมิติเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 โดย 
มิติที่1 ด้านการบริหารจัดการ           เฉลี่ยอยู่ที่ 3.72 
มิติที่2 ด้านการจัดการเรียนการสอน  เฉลี่ยอยู่ที่ 3.89 
มิติที่3 ด้านการวิจัย   เฉลี่ยอยู่ที่ 3.76 
มิติที่4 ด้านการบริการวิชาการ  เฉลี่ยอยู่ที่ 4.11 
มิติที่5 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เฉลี่ยอยู่ที่ 4.04 

5.16 ส่วนแบ่งการตลาดของ
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัเทียบกับ
มหาวิทยาลยัราชภฏัทั้งหมด 

2 - - 

5.17 ร้อยละของนักเรียนใน
ท้องถิ่นที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

ร้อยละ 20 - - 
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เป้าประสงค์ 5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมาภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรับต่อประชาชน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

5.18 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้ของมหาวิทยาลัยตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

ร้อยละ 
2 

- - 

5.19 อัตรากำไรจากผลการ
ดำเนินงาน (Operation 
Profit Margin)  

0.2 
 

- - 

5.20 อัตราผลตอบแทนจาก
การลงทุน (ROI) ของงาน
บริหารทรัพย์สินและรายได ้

มากกว่า 
20 

- - 
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2. ตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบตัิการมหาวิทยาลัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

ผลการดำเนนิงานไตรมาสที่ 4 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 
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รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไตรมาสที่ 4 (1 ตุลาคม 2561– 30 กันยายน 2562)  

 
เป้าประสงค์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีศักยภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ชิงผลิตภาพ (Productive Learning) สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามรปูแบบประชารัฐเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ

พอเพียง 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

1.1.1 โครงการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรจัดการ
เรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(Productive learning)  

1.1.1.1 ร้อยละของหลักสูตรที่
พัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) ต่อ
หลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนในคณะ 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 
100 

ในปีการศึกษา 2561  มีจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื ่อให้เกิดการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) 1 หลักสูตร จากจำนวนหลักสูตร 2 หลักสูตร มีการนำกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 1 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีเนื้อหาระบุอยู่ในมคอ.2  
สำหรับอีก 1 หลักสูตร นั้นคือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้ครบวงรอบใน
การปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 โดยมีแนวคิดในการจัดเรียนการสอนที่เน้นการ เรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(Productive learning) เพื่อใหผู้้เรียนสร้างผลงาน สร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากองค์ความรู้ที่เรียนมา 

1.1.2 โครงการบริหาร
จัดการงานวิชาการเพื่อ
จัดการเรียนรู้เชิงผลติภาพ 
(Productive learning) 

1.1.2.1.ร้อยละของการเบิกใช้
งบประมาณการบริหารจัดการ
งานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้
เชิงผลิตภาพ (Productive 
learning) 
 

ร้อยละ 
 100 

ร้อยละ  
99.94 

งบประมาณจัดสรรตามแผนการบริหารจดัการงานวิชาการเพื่อจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) 
จำนวน 1,239,534.60 บาท โดยไตรมาส 4 ตั้งเบิกงบประมาณจำนวน 1,238,845.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.94 

1.2.1 โครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เชิงผลิต
ภาพ (Productive 
learning) 

1.2.1.1 ร้อยละของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษาที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์ต่อรายวิชา
ที่เปิดสอนทั้งหมดในปี
การศึกษา 

ร้อยละ 
 95 

ร้อยละ 100 ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร ์มีรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งสิ้น  32 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 32 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ระบุช่ือ
รายวิชา/สาขา/ผลงานให้ครบถ้วน 

1. ช่ือรายวิชา รายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุขชุมชน 4144903   
1.1 ช่ือผลงาน รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 25 เรื่อง 

2. ช่ือรายวิชา  รายวิชาการวิจัยทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 4144904  
 2.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 11 เรื่อง 

3. ช่ือรายวิชา ชีวสถิติทางสาธารณสุข SPH310  
 3.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) 

4. ช่ือรายวิชา การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข SPH306  
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

 4.1 ชื่อผลงาน ผลงานคือ สื่อการสอนทางด้านสุขศึกษา โดยจัดทำเป็นวิดีโอ โปสเตอร์ และให้นักศึกษา
อัพโหลดลงเว็บไซต์ 
5. ช่ือรายวิชา  หลักและเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 4143616  

 5.1 ชื ่อผลงาน ผลงานคือ นักศึกษามีการจัดการอบรมภายในชั้นเรียน โดยมีสลับบทบาทกันเป็นทั้ง
ผู้บรรยายและผู้รับฟัง 

6. ช่ือรายวิชา โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ SPH210  
 6.1 ชื่อผลงาน ผลงานคือ นักศึกษามีการจัดทำสารละลายเกลือแร่ ORS ในโรคท้องร่วงด้วยตนเอง และ
การทำกับดักแมลงวัน 

7. ช่ือรายวิชา กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข SPH207 
7.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ นักศึกษามีการจัดทำโปสเตอร์ขนาด A4 แสดงการเปรียบเทียบพระราชบัญญัติ
ต่างๆ 

8. ช่ือรายวิชา โภชนสาสตร์สาธารณสุข SPH204 
8.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผ่นสูจิบัตรอาหารเฉพาะโรค เพื่อเป็นสื่อในการให้โภชนศึกษา 

9.  ช่ือรายวิชา วิทยาการระบาด 4143305 
9.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ รายงานกระบวนการวางแผนการระบาดของโรคในชุมชน 

10. ช่ือรายวิชา การตรวจ ประเมิน และบำบัดโรคทางสาธารณสุข 4143307 
10.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ รายงานการฝึกปฏิบัติการตรวจและรักษาผู้ป่วยเบื้องต้น 
10.2 ช่ือผลงาน ผลงานคือ คู่มือสรุปการวินิจฉัยโรคอย่างถูกวิธี 

11. ช่ือรายวิชา เภสัชวิทยาทางสาธารณสุข 4143312 
11.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ คู่มือการใช้ยาแต่ละตัวยา 
11.2 ช่ือผลงาน ผลงานคือ ยาสามัญประจำบ้านที่ควรรู้ 
11.3 ช่ือผลงาน ผลงานคือ สื่อแผ่นพับ Poster ยา 

12. ช่ือรายวิชา การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 4143801 
12.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ นักศึกษาสร้างแบบแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้ 

13. ช่ือรายวิชา การจัดการสุขภาพในชุมชน 4144403 
13.1 ชื่อผลงาน ผลงานคือ เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ใช้ในการศึกษาชุมชน และโครงการพร้อมคู่มือสำหรับการ
แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน 

14. ช่ือรายวิชา เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 4144606 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

14.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ สร้างธุรกิจจำลองด้านสุขภาพตามการวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์   
14.2 ชื ่อผลงาน ผลงานคือ สื ่อคลิปวีดีโอเผยแพร่ เรื ่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการใน

พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อประยุกต์ใช้กับศาสตร์ทางด้านสุขภาพ 
15. ช่ือรายวิชา การสัมมนาทางสาธารณสุข 4144902 

15.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ นักศึกษาสามารถเขียนโครงการและจัดสัมมนาได้ 
16.  ช่ือรายวิชา หลักสาธารณสุข SPH101 

16.1 ชื่อผลงาน ผลงานคือ รายงานบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุขและสามารถนำไปใช้งานได้
จริง 

17. ช่ือรายวิชา การส่งเสริมสุขภาพ SPH101 
17.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ สื่อสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพ 

18. ช่ือรายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา SPH202 
18.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ Mind Map ประจำบทเรียน 
18.2 ช่ือผลงาน ผลงานคือ โมเดลกะโหลกศีรษะ 
18.3 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนภาพวงจรไข่ตกและการตั้งครรภ์ 

19. ช่ือรายวิชา มลพิษกับสุขภาพ SPH205 
19.1 ชื่อผลงาน ผลงานคือ โครงการเรื่องบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขในการจัดการปัญหามลพิษ

ในสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดทำโครงการย่อยๆ ให้ความรู้ แสดงบทบาทสมมติ จัดทำสื่อเผยแพร่ 
20. ช่ือรายวิชา พื้นฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย SPH208 

20.1 ชื่อผลงาน ผลงานคือ รายงานการเขียนผังสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน 

20.2 ชื่อผลงาน ผลงานคือ สื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการประเมินความเสี่ยงในอาคาร สถานที่ต่างๆ เช่น 
อาคารเรียน หอพัก เป็นต้น 

20.3 ชื่อผลงาน ผลงานคือ นักศึกษาสามารถประเมินความเสี่ยงในการทำงานและวางแผนการสื่อสาร
ความเสี่ยงให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ 

21. ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ SPH301 
21.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ นักศึกษาจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดการขยะ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

22. ช่ือรายวิชา การบริหารงานสาธารณสุข SPH302 
22.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แนวทางการพัฒนางานสาธารณสุขของสถานบริการระดับปฐมภูมิ 



5 
07/10/2562 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

22.2 ช่ือผลงาน ผลงานคือ สื่อความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสาธารณสุขของสถานบริการระดับปฐมภูมิ 
23. ช่ือรายวิชา อนามัยชุมชน SPH303 

23.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนที่เดินดินที่ใช้ในการสำรวจชุมชน 
24. ช่ือรายวิชา สังคมศาสตร์ทางสาธารณสุข SPH309  

24.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 
24.2 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แบบสอบถามสุขภาพองค์รวม 
24.3 ช่ือผลงาน ผลงานคือ สื่อการสอนเกี่ยวกับสังคมสาธารณสุข 

25. ช่ือรายวิชา พื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ SPH446 
25.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนการดูแลผู้สูงอายุ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดขึ้น 

26. ช่ือรายวิชา ระบบสารสนเทศและการจัดการทางสาธารณสุข SPH315 
26.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ วิดีโอการดูแลตนเอง 

27. ช่ือรายวิชา หลักการควบคุมโรค SPH311 
27.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนโครงการควบคุมโรค 

28. ช่ือรายวิชา การวางแผนและการประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน SPH209 
28.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ สรุปผลการประเมินโครงการสุขภาพในชุมชน 

29. ช่ือรายวิชา เทคนิคและทักษะทางสุขศึกษา 414615 
29.1 ชื่อผลงาน ผลงานคือ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 

30. ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 4144403 
30.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนงานส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 

31. ช่ือรายวิชา สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 4144110 
31.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

32. ช่ือรายวิชา การวางแผนและประเมินผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 4144501 
32.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ สรุปผลโครงการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น  7 
รายวิชา และมีรายวิชาที่มีผลงานเชิงประจักษ์จำนวน 7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ระบุชื่อรายวิชา/สาขา/
ผลงานให้ครบถ้วน 

1. ช่ือรายวิชา จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล (SHM107)  
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1.1 ผลงานคือนักศึกษามีการจัดทำโปสเตอร์ขนาด F4 เกี่ยวกับคุณธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การอยู่ร่วมกับสังคม องค์การ หน่วยงานอย่างมีความสุขไม่เกิดความขัดแย้ง และให้จัดแสดงท่ีบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ที่อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ ช้ัน 4  

2. ช่ือรายวิชา การใช้รหัสโรค ICD-10 และการวินิจฉัยโรคร่วม  
2.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ คู่มือรหัส ICD-10 ที่พบได้บ่อยในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)  

3. ช่ือรายวิชา การจัดการสถานพยาบาล 2 SHM102 
3.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนผังโครงสร้างการบริหารของสถานพยาบาลในระดับต่างๆ 

4. ช่ือรายวิชา การจัดการการเงินสำหรับสถานพยาบาล SHM109 
4.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนการใช้เงินของโรงพยาบาล 

5. ช่ือรายวิชา การจัดการและการพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาล SHM108 
5.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนพัฒนาระบบคุณภาพในสถานพยาบาล 

6. ช่ือรายวิชา ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการสถานพยาบาล SHM110 
6.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ รายงานการใช้ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล 

7. ช่ือรายวิชา การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรองในสถานพยาบาล SHM111 
 7.1 ช่ือผลงาน ผลงานคือ แผนการจัดการความขัดแย้งในสถานพยาบาล 

1.2.2  โครงการพัฒนา
ท ักษะของน ักศ ึกษาที่
จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต
ในศตวรรษที่ 21  

1.2.2.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที ่ได้ร ับการพัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 100 คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดกิจกรรมเพื่อทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จำนวนทั้งสิ้น 
7 กิจกรรม จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 453 คน จำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 453 คน ได้แก่ 
 1) ชื ่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์  
กลุ่มเป้าหมายจำนวน 123  คน เข้าร่วมจำนวน 123 คน ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนา ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน 
 2) ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมสาธารณสุขสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 453 .คน เข้าร่วมจำนวน 453 .
คน ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนา ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน 
 3) ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำลูกประคบสมุนไพร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 123 คน 
เข้าร่วมจำนวน 123 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
 4) ช่ือโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมอบรมการสร้าง Facebook brand & digital marketing กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 78  คน เข้าร่วมจำนวน 78 คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
 5) ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม communication English in the 21st century กลุ่มเป้าหมายจำนวน 
105 คน เข้าร่วมจำนวน 105 .คน ทักษะที่ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ทักษะด้าน
ชีวิตและการทำงาน 
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 6) ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรม TOEIC boot camp  กลุ่มเป้าหมายจำนวน 180 คน เข้าร่วมจำนวน 
180 คน ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนา ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน 
 7) ช่ือโครงการ/กิจกรรม แข่งขันกีฬาภายในครั้งท่ี 15 “เจ้าฟ้าเกมส์” กลุ่มเป้าหมายจำนวน 453 คน เข้าร่วม

จำนวน 453 คน ทักษะทีไ่ด้รับการพัฒนา ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน 
1.2.3  โครงการพัฒนา
ก ิจกรรมกระบวนการ
เร ียนร ู ้จากการปฏิบัติ
ผ่านการทำงานร่วมกับ
ชุมชน 

1.2.3.1 ร้อยละของนักศึกษา
ที ่ เข ้าร ่วมโครงการพัฒนา
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
จากการปฏิบัติผ่านการทำงาน
ร ่วมก ับช ุมชนต ่อจำนวน
นักศึกษาทั้งหมด 

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 
73.61 

จำนวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงาน
ร่วมกับชุมชนต่อจำนวนนักศึกษาท้ังหมดจำนวน 451 คน เข้าร่วมจำนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 
      1.ชื่อโครงการ/กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่น (สวนพริกไทย) ในวันที่ 28 
ต.ค.– 31 ธ.ค.61 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน เข้าร่วมจำนวน 15 คน โดย
ให้นักศึกษาลงเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของชุมชนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีการ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยหลักสำคัญของการทำงานโดยชุมขนเข้ามามีส่วนร่วมครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่
ประเด็นด้านสุขภาพ ซึ่งทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ต้องการที่จะพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพขององค์กรท้องถิ่นให้มี
มาตรฐาน และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาทำวิจัย หรือโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ 
      2.ชื่อโครงการ/กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งาน
และทักษะการทำงานด้านสาธารณสุขพื้นฐานกับชุมชนชื่อหมู่ 6 บ้านพร้าวนอก ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานีในวันที่ 25 และ 29 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 78 คน เข้าร่วมจำนวน 78 คน โดยให้นักศึกษาลงไปเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่ หมู่ 6 
บ้านพร้าวนอก ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และคืนข้อมูลกลับให้กับคนในชุมชน พร้อม
ทั้งทำประชาคมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
      3.ชื่อโครงการ/กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นต้นแบบทางสุขภาพของ
ผ ู ้ป ่วยโรคเร ื ้อร ังในช ุมชนสวนพร ิกไทย ตำบลสวนพร ิกไทย อำเถอเม ือง จ ังหว ัดปทุมธานี  ในว ันที่  
4,5,7,13,14,20,21 ก.ค. 62 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 19  คน เข้าร่วมจำนวน 
19 คน โดยให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ป้องกันความ
รุนแรงและภาวะแทรกซ้อนท่ีอาจเกิดขึ้นให้กับประชาชนในชุมชนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
 4.ช่ือโครงการ/กิจกรรมโครงการยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในวันท่ี ธ.ค.2562 หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเปา้หมาย
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 จำนวน 52 คน และนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จำนวน 4 คน  เข้าร่วมจำนวน 56 คน โดยให้นักศึกษา
ร่วมกิจกรรมเสรมิสร้างความรู้ทักษะด้านหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีและการพัฒนาบรรจุภณัฑ์ ใหแ้ก่กลุ่มผลิต
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กาละแม และเสรมิสร้างความรู้ทักษะด้านการแปรรูปผลติภณัฑ์จากกล้วยและน้ำพริกเพื่อสุขภาพให้กับประชาชน
หมู่ที่ 7 บ้านคลองบางหลวง และ หมู่ที่ 8 บ้านคูขวางไทย ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
 5.ช่ือโครงการ/กิจกรรมการปฏิบตัสิหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในวนัท่ี พ.ย.62-พค.63 หลักสตูรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย

จำนวน 123 .คน เขา้ร่วมจำนวน 123คน โดยให้นักศึกษาให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชนพื้นที่ 31 
ตำบลใน 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา สระบุรี 
และปราจีนบุรี   

1.2.4.โครงการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 

1.2.4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่
ตอบแบบสอบถาม 

ร้อยละ      
80 

- จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 167 คน มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 85.03 

1.2.4.2 ร ้อยละของผ ู ้ ใ ช้
บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 

ร้อยละ  
50 

- จำนวนบัณฑติทั้งหมดจำนวน 167  คน มีผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบสอบถามจำนวน 70  คิดเป็นร้อยละ 41.92 

1.2.5. โครงการบ่มเพาะ
ให้บ ัณฑิตมีท ักษะเป็น
ผ ู ้ประกอบการร ุ ่นใหม่  
(Startup) 

1.2.5.1 ร้อยละของหลักสูตร
ท ี ่ ม ี ก า ร พ ั ฒ น า ท ั ก ษ ะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ 100 จำนวนหลักสตูรทั้งหมด 2 หลักสตูร มีหลักสตูรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่จำนวน 2หลักสูตร คิด
เป็นร้อยละ 100 
1. ช่ือหลักสูตร อบรมการสร้าง Facebook Brand & Digital Marketing 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการทําลูกประคบสมุนไพร 
ตรวจสอบ กนผ.05 ของทั้ง 2 โครงการ 

1.3.1 โครงการพัฒนา
ท ั ก ษ ะ ก า ร เ ร ี ย น รู้
ภาษาสากล 

1.3.1.1.ร้อยละของนักศึกษา
ทุกชั้นปีที ่เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านภาษา 

 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
92.68 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรยีนรูภ้าษาสากล 4 โครงการ/กิจกรรม จำนวนนักศึกษาทกุช้ันปี
จำนวน 588 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาจำนวน 545 คนคิดเป็นร้อยละ 92.68 ได้แก ่
 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม Communication English in the 21st century จำนวนทั้งสิ้น 129 คน เข้าร่วม
จำนวน 111 คน วันเดือนปี 12-16 ธันวาคม 2561 
 2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม TOEIC boot camp จำนวนทั้งสิ้น 227 คน เข้าร่วมจำนวน 222 คน วันเดือนปี 
15-16 ธันวาคม  2561 
 3. ชื่อโครงการ/กิจกรรม Effective English Communication for Careers จำนวนทั้งสิ้น 103 คน เข้า
ร่วมจำนวน 100 คน วันเดือนปี 5-7 มกราคม 2562 
      4. ช่ือโครงการ/กิจกรรม English Academic Reading and Writing จำนวนทั้งสิ้น 129  คน เข้าร่วม
จำนวน 109 คน วันเดือนปี 5-6 มกราคม 2562 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

1.4.1 โ คร งการสร ้ า ง
เคร ื อข ่ าย ในร ูปแบบ
ประชารัฐกับหน่วยงาน
ภายในประเทศ 

1.4.1.1 จำนวนเคร ือข ่ าย
ความร่วมมือภายในประเทศ
และมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

1  
เครือข่าย 

2 
เครือข่าย 

จำนวนเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศและมีการจัดกิจกรรมรว่มกันจำนวน 2 เครือข่ายได้แก่ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน Grand opening ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำครอบครัว ระหว่าง
คณะสาธารณสุขศาสตร์ กับ บริษทัเวลเนส ฮอสปติอล จำกดั สถานที่ ณ ห้องประชุม 302 ช้ัน 3 อาคารส่งเสริมการ
เรียนรู้ วันเดือนปี เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. 
2. ช่ือโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกัน ร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOA) และวางแผนการจดัโครงการ
บัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนท่ีมีสมรรถนะเพื่อตอบโจทยภ์าคการผลติตามนโยบายการปฏริูปการอดุมศึกษาไทย 
ประเภทปริญญา ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ
บริษัทพระราม 2 เมดิคอลกรุ๊ป (PMG) สถานท่ี บริษัทพระราม 2 เมดิคอลกรุ๊ป (PMG)  วันเดือนปี 20 กุมภาพันธ์ 
2562 

1.4.2 โ คร งการสร ้ า ง
เคร ือข ่ ายร ่ วมม ือกับ
สถานศึกษา หน่วยงาน
ภาคร ัฐ และเอกชนใน
ต่างประเทศ 

1.4.2.1 จำนวนเครือข่าย        
ความร่วมมือกับสถานศึกษา 
หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในต่างประเทศและมี
การจัดกิจกรรมร่วมกัน 

-  
เครือข่าย 

0  
เครือข่าย 

เครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในต่างประเทศและมีการจดักิจกรรมร่วมกัน 0 
เครือข่าย 

1.5.1 โครงการพัฒนา
สมร รถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

1.5.1.1 ร้อยละของนักศึกษา
ครูทุกช้ันปีท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

ร้อยละ  
 80 

- - 

1.6.1 โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้
ได้มาตรฐานสากล 

1.6.1.1 ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนสาธิตทุกระดับชั้นท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน  
ศตวรรษที่ 21  

ร้อยละ     
80 

- - 

 1.6.1.2 ค่าเฉลี่ยของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

มากกว่า 
4.51 

- - 
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เป้าประสงค์ที่ 2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ไขปัญหาหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแกไ้ขปญัหาของท้องถิ่น 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน  

 
2.1.1 โครงการจัดหาทุน
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานวิจัย 

2.1.1.1 จำนวนเงินสนับสนุน
การวิจัยต่อปี 

1.5 
ล้านบาท 

2,736,000 
บาท 

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2,736,000 บาท แยกตามคณะ (นับตาม
ปีงบประมาณ) 
1. ช่ือโครงการวิจัยสำรวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากรกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย งบประมาณ
จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สสส. จำนวน 1,138,637 บาท 
2. ช่ือโครงการวิจัยสำรวจปริมาณโซเดียมที่ขับออกในปัสสาวะประชากรภาคกลาง ประเทศไทย งบประมาณจาก
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และ สสส. จำนวน 1,437,863 บาท 
3. ช่ือโครงการวิจัยการใช้ชุมชนเป็นฐานในการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุไทยในชุมชน 
จังหวัดปทุมธานี งบประมาณจากสำนกัวิจัยและพัฒนา มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ จำนวน 159,500 บาท 

2.2.1. โครงการส่งเสริม
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เพื่อเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

2.2.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิ การผลติ 
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบ
โจทย์ระดับท้องถิ่นหรือ
สร้างสรรคห์รือแก้ไขปญัหา
ชุมชนท้องถิ่น 

ร้อยละ    
80 

ร้อยละ 0 จำนวนอาจารย์ทั้งหมด จำนวน  28 คน  มีอาจารย์ได้รับการส่งเสริม การผลติ ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ท่ีตอบโจทย์ระดับท้องถิ่นหรือสร้างสรรค์หรือแก้ไขปญัหาชุมชนท้องถิ่น (นับตามปีงบประมาณ) 
จำนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 แยกประเภทงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค ์
 

2.2.2 โครงการส่งเสริม
ผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ
พัฒนานวัตกรรม จนมีการ
จดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.2.2.1 ระดับความสำเร็จของ       
การส่งเสริมผลงานวิจัยเชิง
ประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรม
จนมีการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

ระดับ 
5 

ระดับ 
………. 

ความสำเร็จของการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และ พัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องอยู่ท่ีระดับ………………………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) 
  ระดับ 1 มหาวิทยาลัยมีการจดัทำแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจด
ทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ระดับ 2 มหาวิทยาลัยมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 50  
  ระดับ 3 มหาวิทยาลัยมรีะดับความสำเร็จของการดำเนินการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
  ระดับ 4 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสำเรจ็ของแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนา
นวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  ระดับ 5 มีการจดทะเบียนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 



11 
07/10/2562 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน  

 
2.2.3. โครงการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

2.2.3.1 จำนวนครั้งการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติร่วมกับภาคี
เครือข่ายต่อปีงบประมาณ 

1  
ครั้ง 

1 ครั้ง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติกบัภาคีเครือข่ายต่อปีงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง 
1. ช่ือการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ระดับชาติ ร่วมกับเครือข่าย สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรม
สนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข วันเดือนปีท่ีจดั 9-11 พฤษภาคม 2562  สถานท่ี ณ โรงแรมจอมเทียน
ปาล์มบีชโฮเตล็ แอนด์รสีอร์ท จังหวัดชลบุรี  

2.3.1 โครงการพัฒนาการ
ผลิต  ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ด้านการผลิตหรือ
พัฒนาครู 

2.3.1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการส่งเสรมิเพื่อผลิต   
ผลงานวิจัยด้านการผลติหรือ
พัฒนาครูเพื่อให้ไดร้ับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ หรือ 
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
การผลิตหรือพฒันาคร ู

ร้อยละ 
80 

- - 

2.4.1 โครงการพัฒนา
องค์กรแห่งการเรยีนรู้โดย
สร้างชุมชนอุดมปญัญา 

2.4.1.1 ระดับความสำเรจ็
ของการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรยีนรู้โดยสร้างชุมชน
อุดมปัญญา 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ความสำเรจ็ของการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรูโ้ดยสรา้งชุมชนอุดมปญัญาอยู่ทีร่ะดบั 5 (อธบิายผลการดำเนินงานแต่
ละระดบั) 
ระดับ 1 ทกุหน่วยงานมกีารจัดทำแผนการจัดการความรู้  
คณะสาธารณสขุศาสตร์จดัทำแผนการจดัการความรู้ โดยมตีัวแทนอาจารย์และบุคลากรเข้ารว่มในการประชุม
คณะกรรมการการจดัการความรู ้เพือ่จัดทำแผนการจดัการความรู ้ประจำปีการศึกษา 2561 และดำเนินการจัดการ
ความรูต้ามแผนที่กำหนด หัวข้อการจัดการความรู้ 3 ดา้น คือดา้นการผลิตบณัฑิต ด้านการวิจยั และดา้นการบริหาร
จัดการ 
ระดับ 3 ทกุหน่วยงานมีระดับความสำเร็จของการดำเนนิการโครงการตามแผน ร้อยละ 51 – 100  
การดำเนนิงานการจดัการความรู้ ดังนี ้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต  
1.1 หัวข้อในการจดัการความรู้ดา้นการผลิตบณัฑิต เรื่อง การจัดทำ มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอดุมศึกษา กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 23 คน  
1.2 กระบวนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรูส้ืบค้นขอ้มลูความรูเ้รื่อง การ
จัดทำ มคอ.3 และมคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอดุมศกึษา 
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1.3 ดำเนินการจัดกจิกรรมถา่ยทอดความรู้  ครั้งที่ 1 โดยจดัอบรมความรู้เรื่องทักษะในด้านการจดัทำหลกัสตูรทีม่ี
คุณภาพ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  เสวกงาม มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู ้
2. ด้านการวจิัย 
2.1 หัวข้อในการจดัการความรู้ดา้นการวิจยั เรื่อง กระบวนการยื่นจดสิทธบิัตร กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ จำนวน 23 คน 
2.2 กระบวนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ สืบคน้ข้อมลูความรู ้เรื่อง 
กระบวนการยืน่จดสิทธิบัตร จากเวบ็ไซต์ คู่มอื ที่เกีย่วข้อง 
2.3 จดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หวัข้อเรือ่ง กระบวนการยืน่จดสทิธิบัตร เมื่อวันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2562 ณ ห้อง
ประชุม 504 ช้ัน 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยม ีคณุชยันต์ ภูส่ันตสิมัพันธ์ จากกรมทรัพยส์ินทางปญัญา มา
ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลีย่นประสบการณเ์รื่องกระบวนการจดสทิธบิัตรและอนุสิทธิบตัร 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
3.1 หัวข้อในการจดัการความรู้ดา้นการบรหิารจดัการ เรือ่ง การจดัทำแผนให้สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยั และแผนกลยุทธ์ของคณะฯ การเขียนโครงการ กลุม่เปา้หมาย คอื อาจารย์ และเจา้หนา้ที่ คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ จำนวน 15 คน           
3.2 กระบวนการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ สืบคน้ข้อมลูความรู ้เรื่องการ
เขียนโครงการ จากเว็บไซต์ คูม่ือ ที่เกี่ยวข้อง  
3.3 การจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ หัวข้อเรื่องการเขียนโครงการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษติา อนิทรประสงค์ มาเปน็ผู้ถา่ยทอดความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
ระดับ 4 ทกุหน่วยงานมกีารประเมนิผลความสำเร็จของแผนพัฒนาการจัดการความรู้  
คณะฯประเมินผลความสำเรจ็ ตามแผนพัฒนาการจดัการความรู้ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมการแลกเปลีย่นความรู้ทุก
ครั้งที่มีการดำเนนิการ พบว่า บุคลากรมกีารแลกเปลีย่นวิธีการทำงานตามหัวเรื่องทีแ่ลกเปลีย่นกนั และมีการนำไปใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 
ระดับ 5 ทกุหน่วยงานมกีารเผยแพร่องค์ความรู้สูส่าธารณะและการนำองคค์วามรู้ไปใชป้ระโยชน ์
การเผยแพร่ผา่นช่องทางเว็บไซต์ KM Conner ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html 

http://ph.vru.ac.th/KMph/index.html
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เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนสามารถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมรีายได้เพิ่มขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน  

 
3.1.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายชุมชนนักปฏิบตัิ 
เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
และเสรมิพลังให้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้
อย่างยั่งยืน  

3.1.1.1 จำนวนหมู่บ้านใน
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัด
สระแก้วที่มีฐานข้อมูลตำบลใน
การคัดเลือกชุมชนสำคญัเพื่อใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

52 
 หมู่บ้าน 

 

4 หมู่บ้าน 
 

จังหวัดปทุมธานี 2 หมู่บ้าน ได้แก่  
 1. หมู่ 8 บ้านคูขวางไทย ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธาน ี(โครงการส่งเสรมินักศึกษาและ
พื้นที่พันธกิจสัมพันธ์) 
 2. หมู่ 7 บ้านคลองบางหลวง ต.คบูางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี (โครงการส่งเสรมินักศึกษา
และพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์) 
จังหวัดสระแก้ว 2 หมู่บ้าน ได้แก่  
 1. หมู่ 8 บ้านภักดีแผ่นดิน ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (โครงการส่งเสรมินักศึกษา
และพื้นที่พันธกิจสัมพันธ์) 
            2. หมู่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (โครงการส่งเสริม
นักศึกษาและพื้นท่ีพันธกิจสัมพันธ์) 

3.1.1.2 ระดับความสำเร็จของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็น
พื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการ
ภารกิจของมหาวิทยาลัย  

ระดับ  
5 

ระดับ 5 ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ระดับ 5 (อธิบายผลการดำเนินงานแตล่ะระดบั) 
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ 
มหาวิทยาลยัไดม้ีการคดัเลือกชุมชนเพื่อทำโครงการ โครงการพันธกจิสัมพันธ์แก้ไขปญัหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้มีการจัดทำหนังสือขอ
อนุญาตถึงเจ้าของพื้นที่ก่อนการลงปฏิบัติงาน 
ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน  
 มีข้อมูลของทุกหมู่บ้าน และมีการวางแผนร่วมกันกับชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยได้มีการ
ดำเนินการเก็บข้อมูลจากชุมชนเปา้หมาย เพื่อทำเป็นฐานข้อมลูทางด้านประชากรและด้านสุขภาพ และอยู่
ระหว่างการสังเคราะห์ข้อมลูเพื่อให้ได้ปญัหาของชุมชนและดำเนินกจิกรรมในการพัฒนาแนวทางเพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50  
มกีารประเมินความสำเร็จของโครงการทุกหมู่บา้นและจดัทำเป็นรปูเล่มรายงานแก่มหาวิทยาลยั 
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ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ตำบลหนองตะเคยีนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้รับคดัเลอืกไปจัด
แสดงผลงานในงาน OTOP จังหวัดสระแก้ว  
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแขง็อย่างยั่งยนื ที่ปรากฏ
หลักฐานที่ชัดเจน และมกีารจัดการบรรยายสาธารณะ (Public Lecture) 
บ้านใหม่ไทยพัฒนา ได้มีการเพิ่มวตัถุประสงค์ ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มสมุนไพรและนวดไทย” อีก
ทั้งยังมีการดำเนินการของกลุ่มต่อด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์แก้ไข
ปัญหาความยากจนและยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว 

3.1.2 โครงการส่งเสริมให้
นักศึกษาลงพื้นที่ดำเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

3.1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนในรายวิชาศึกษา
ทั่วไปมีการลงพื้นที่ดำเนินงาน
พันธกิจสัมพันธ์ 

ร้อยละ  
95 

ร้อยละ  
100 

จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปท้ังหมดจำนวน 201 คน  ลงพื้นที่ดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 
1. รายวิชาVGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต ลงพ้ืนท่ี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

สระแก้ว หลักสตูร...........................จำนวน....................คน ช่ือการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์.................... 
หมายเหตุ นกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา VGE107 สุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต ต้องลงพื้นที่ เพื่อทำ
โครงการ ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิต อุบัตภิัย ปฐมพยาบาล และสุนทรียภาพ จึงจะผ่านรายวิชานี้ 

3.2.1 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ามแนวพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.1.1 ร้อยละของบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาหรือ
เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
100 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน
...............โครงการ/กิจกรรม จำนวนบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเปา้หมาย............คน เข้าร่วมจำนวน.............คน 
ได้แก ่
บุคลากร 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม.....................................กลุ่มเปา้หมาย ..................คน เข้าร่วม.......................คน 
หมายเหตุ นกัศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท แต่เนื่องจากอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ไม่ใช่ผู้สอนจึงไม่ทราบข้อมูลจำนวนนักศึกษาและคะแนนความพึงพอใจ 

3.2.1.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

มากกว่า  
4.51 

มากกว่า  
………. 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน
...............โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกโครงการอยู่ท่ี............ ได้แก่ 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม....................ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมโครงการ....................... 

3.2.2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ

3.2.2.1 ร้อยละของการ
ดำเนินงานโครงการที่บรรลุ   
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ร้อยละ 
80 

- - 
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน  

 
3.2.3 โครงการจัด
นิทรรศการเฉลมิ 
พระเกียรต ิ

3.2.3.1 ร้อยละของการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนจดั
นิทรรศการเฉลมิพระเกียรต ิ

ร้อยละ  
100 

- - 

3.3.1 โครงการพัฒนาครู
ประจำการแบบ 
Coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัด
สระแก้ว 

3.3.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ
การสร้างเครือข่ายชุมชนนัก
ปฏิบัติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้   
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลยัเพื่อพัฒนาครู
ประจำการแบบ  Coaching 

ระดับ  
5 

- - 

3.4.1 โครงการพัฒนา
โรงเรียนสาธิตใหเ้ป็น    
ศูนย์ปฏิบัติการและการ
วิจัยเป็นต้นแบบให้กับ
โรงเรียนในท้องถิ่น 

3.4.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ
การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการและการวิจยัเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

ระดับ  
3 

- - 
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เป้าประสงค์ที่ 4 บัณฑิต และผู้มสี่วนไดส้่วนเสียมีคณุธรรม ศลีธรรม จริยธรรม จิตสำนึกท่ีดตี่อสังคมโดยรวมรักษามรดกทางวัฒนธรรมและเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์สร้างจติสำนึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการศลิปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน  

 
4.1.1 โครงการบริหาร
จัดการงานส่งเสรมิศาสนา 
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ 
การดำเนินงานบริหารจัดการ   
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ระดับ  
5 

ระดับ  
5 

ความสำเร็จของ การดำเนินงานบริหารจดัการงานทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นอยู่ท่ีระดับ 
5 (อธิบายผลการดำเนินงานแตล่ะระดับ) 
 1. มีการกำหนดผูร้ับผดิชอบในการจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้แก่ ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับตดิตามของรองคณบดีฝายกิจการนกัศึกษาและพันธกิจสมัพันธ์ 
 2. จัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรยีนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการบรหิารจดัการงานส่งเสริมศาสนาทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย แผนการดำเนินการ 5 กิจกรรม 
 3. มีการกำกับติดตามใหม้ีการดำเนินงานตามแผนด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยรอง
คณบดฝี่ายบริหารและการวางแผน และรองคณบดีฝา่ยกิจการนักศกึษาและพันธกิจสมัพันธ์ 
 4. มีการประเมินความสำเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความสำเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้ผลการดำเนินงานมีดังนี ้
 

ตัวชี้วดัความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

หมายเหต ุ

1. ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 70  ของโครงการ
ทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการด้านทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

5 กิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ 
100.0 

บรรลุ มี 5 
กิจกรรม 

2. การเบิกจา่ยงบประมาณของ
โครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกวา่    
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 70 

เบิกจ่ายจริง 
63,415 บาทคิด
เป็นร้อยละ 90.3 

บรรลุ งบประมาณ 
70,230 
บาท 

 5.นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม คณะฯ 
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่ประเมินผลความสำเรจ็ตามวตัถปุระสงค์
ของแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผน
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โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน  

 
และกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในการดำเนินงานระหว่างปี ได้มีการนำ
ผลการประเมินจากโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ใหส้อดคลอ้งและตรงกับสถานการณ์ในปัจจบุัน 
6.เผยแพร่กิจกรรมหรือบริหารด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้
มีการเผยแพร่การจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณชนทั้งภายในและ
ภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ 
เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Facebook ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 2) การประชาสัมพันธ์และการ
เผยแพร่กิจกรรมผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

4.2.1 โครงการสรา้ง
เครือข่ายหรือจัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

4.2.1.1 จำนวนเครือข่าย
พันธมิตร ท่ีมีความร่วมมือ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

1  
เครือข่าย 

1 
เครือข่าย 

 

เครือข่ายพันธมิตรที่มีความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมและดำเนินกิจกรรมร่วมกันทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
จำนวน 1 เครือข่าย 
เครือข่ายในประเทศ/ต่างประเทศ(ระบุ) เวียดนามและกัมพูชา 
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์รว่มกับกองพัฒนานักศึกษาได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศ
เวียดนามและกัมพูชา 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระหว่าง............................กับ.......................... 
สถานที่.............................................................วันเดือนปี......................................................... 

4.3.1. โครงการบริหาร
จัดการศลิปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

4.3.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ 
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอด
สู่เศรษฐกิจสรา้งสรรค ์

ระดับ 
3 

ระดับ 
………. 

ความสำเร็จของ การบรหิารจดัการศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อยู่ที่
ระดับ……………………… 

(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ)........................................................................................... 
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เป้าประสงค์ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ มาตรฐาน โปร่งใส และธรรมภิบาลตอบสนองต่อความต้องการประเทศ และเป็นที่ยอมรบัต่อประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศมีธรรมาภิบาล  

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

 
5.1.1 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรบุคคล 
สู่ความเป็นเลิศ 
 

5.1.1.1 ระดับความสำเร็จของ 
การจัดการทรัพยากรบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 

ระดับ  
5 

ระดับ 2 1. คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร (ระดับ 1)  
2. ความสำเร็จของการจัดการทรพัยากรบุคลากรสูค่วามเป็นเลิศอยูท่ี่ระดับ 50.00 
โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผน ได้แก ่

1. โครงการอบรมการสรา้ง Facebook Brand & Digital Marketing 
2. การจดัการเรยีนการสอนทีท่นัสมยั 
3. การเขยีนโครงร่างงานวจิยัเพือ่ขอทุนสนับสนุนงานวจิยั 
4. การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูร 
5. เทคนิคการน าเสนอผลงานวจิยั 
6. ความรูด้า้นทรพัยส์นิทางปัญญา 

5.2.1 โครงการพ ัฒนา
ระบบประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA)  

5.2.1.1 ระดับความสำเร็จของ       
การดำเนินการของการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ระดับ 
 4 

ระดับ 
 4 

ความสำเร็จของการดำเนินการของ การพัฒนาระบบการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ท่ีระดับ………(อธิบายผลการดำเนินงานแต่ละระดับ) 

5.2.2 โครงการพัฒนาและ
แก้ไขกฎหมาย   
 

5.2.2.1 ร ้อยละของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการ
พัฒนาแก้ไขตามแผน 

ร้อยละ 
80 

ระดับ 1 แผนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับการพัฒนาแก้ไข จำนวน ........   ฉบับ ดำเนินการแกไ้ข....................
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ได้แก่ 1.ช่ือกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีได้รับการพัฒนาแก้ไข..................................... 

5.3.1 โครงการจัดการ
มาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ 

5.3.1.1 ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผน  การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

ระดับ 
5 
 

ระดับ 5 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผน  การประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ที่ระดับ ดีมาก  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มผีลการดำเนินงานดังน้ี  
1. คณะฯกำหนดปฏิทินการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. กำหนดคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีกำหนดในข้อ 1 และรายงานผล

การติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
3. จัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตร และคณะฯ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจำ
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คณะเพื่อพิจารณา 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

6. ผลการประเมินคณุภาพทุกหลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกำกบัมาตรฐาน ทุกหลักสตูร 
5.3.1.2. ระดับความสำเร็จ
การจัดการคุณภาพการศึกษา
เพ ื ่อการดำเน ินท ี ่ เป ็นเลิศ 
(EdPEx) 

ระดับ 
5 

ระดับ  
- 

ความสำเร็จการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ที่ระดับ………………………(อธิบายผล
การดำเนินงานแต่ละระดับ) 

7.  

5.4.1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิผลการบริหาร
สำนักงาน 

5.4.1.1 ร้อยละของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ         
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 100 จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 1,532,078.31บาท ไตรมาส 4  ตัง้เบิกจำนวน 1,532,078.31 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 100   

5.4.2 โครงการส ื ่อสาร
องค ์กรและการส ื ่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC)  

5.4.2.1 ระดับความสำเรจ็ของ
การดำเนินการสื่อสารองค์การ
และการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (IMC) 

ระดับ 
5 

ระดับ 
- 

ความสำเร็จของการดำเนินการสื่อสารองค์การและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) อยู่ท่ีระดับ 3  
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  
5.4.3 โครงการจัดประชุม
เพื ่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการโดยมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 

5. 4 . 3 . 1  ร ้ อยละของการ
เบ ิ กจ ่ ายงบประมาณตาม
แผนการจัดประชุม 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ 100  จำนวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 
98,665 บาท ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 98,665 บาท คิดเป็นร้อยละ100 รายละเอียด ดังนี้  
• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมหลักสูตรจำนวน 4 ครั้ง จำนวน

งบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 
10,200 บาท ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 10,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 

• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล ประชุมหลักสูตรจำนวน 4 ครั้ง 
จำนวนงบประมาณโครงการจดัประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
จำนวน 5,600 บาท ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 5,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 

• หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการระบบสขุภาพ ประชุมหลักสตูรจำนวน 4 



20 
07/10/2562 

โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินการสะสมและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน 

 
ครั้ง จำนวนงบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมสี่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน จำนวน 2,700 บาท ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 2,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

• ประชุมเชิงปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน
งบประมาณโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน จำนวน 
77,795 บาท ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการตั้งเบิกได้จำนวน 77,795 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  

5. 5. 1 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ส ิ ่ งแวดล ้อมและบร ิหาร
จัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

5.5.1.1 ระดับความสำเร็จของ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสี
เขียว  

ระดับ  
4 

ระดับ  
- 

- 
 

5.6.1 โครงการจัดหาและ
พ ั ฒน า แ ห ล ่ ง เ ร ี ย น รู้
ท ร ั พยากร  สน ั บสนุ น
การศึกษา การวิจ ัย การ
บริการวิชาการ 

5.6.1.1 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยต์่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอำนวยความ
สะดวกและบริการขั้นพื้นฐาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

มากกว่า
4.51 

4.10 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 89 คน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการขั้นพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัย อยู่ที่ 3.63 

5. 6. 2 โ ค ร ง พ ั ฒ น า
เทคโนโลย ีสารสนเทศ 
และระบบเคร ือข ่ายให้
พร้อมต่อการเป็น Semi 
residential University 

5.6.2.1 ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของ
นักศึกษา และอาจารยต์่อการพัฒนา
เทคโนโลยสีารสนเทศ และระบบ
เครือข่ายให้พร้อมต่อการเปน็ Semi 
residential University 

มากกว่า 
4.51 

มากกว่า 
- 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น..........................คน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University อยู่ที่
...................... 

5.7 .1 โครงการบร ิ หาร
จัดการรายได้จากสินทรัพย์ 

5.7.1.1 ระดับความสำเรจ็ของ
แผนการบริหารจัดการรายได้
ของสินทรัพย์ 

ระดับ  
4 

- - 

5. 8 . 1 โ ค ร ง พ ั ฒ น า
ประสิทธ ิผลการบร ิหาร
โรงเรียนสาธิต 

5.8.1.1 ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนที่กำหนด  

ร้อยละ  
90 

- - 

 


